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VALTIONEUVOSTOLLE

Lapsiasiavaltuutettu antaa lain lapsiasiavaltuute-

tusta 3 §:n 1 momentin mukaisesti valtioneuvos-

tolle kertomuksen toimialaltaan. 

Kertomuksen alussa on lapsiasiavaltuutetun 

esipuhe ja kaksi kannanottoa, minkä jälkeen 

kertomus sisältää arvion lasten oikeuksien toteu-

tumisesta sekä lasten hyvinvoinnin ja elinolojen 

kehityksestä vuonna 2020. Kertomuksen lopussa 

kuvataan lapsiasiavaltuutetun toimiston toimin-

taa vuonna 2020. 
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Esipuhe

Kymmenes maaliskuuta 2020 seisoin Tampereen juna-asemalla. Tarkoitukseni oli mennä puhumaan 

sosiaalialan asiantuntijapäiville, jotka keräsivät yhteen satoja ihmisiä eri puolilta maata. Hetken 

emmittyäni tein täyskäännöksen ja suuntasin Tampere-talon sijasta Jyväskylän junaan. Vain kaksi 

päivää myöhemmin WHO julisti pandemian ja Suomea alettiin nopeassa tahdissa sulkea. 

Vuosi 2020 jää historian kirjoihin muistuttamaan ihmisiä elämän ennakoimattomuudesta ja luon-

non arvaamattomuudesta. Vuosi on opettanut näkemään hyvinvointivaltion rakenteet ja toimijat, 

piirtänyt ääriviivat arkisille instituutioille ja tunnekartan tärkeille ihmissuhteille. Se on osoittanut 

yhteiskunnan keskinäisriippuvuudet ja pakottanut jokaisen ymmärtämään politiikan, lääketie-

teen, lainopin ja makrotaloustieteen perusasioita. Se on näyttänyt, millainen on yhteiskunta, jonka 

markkinoiden lainalaisuudet lakkaavat toimimasta. Millainen on yhteiskunta, jossa totutut palvelut 

yhtäkkiä sulkeutuvat. Lisäksi vuoden aikana on jouduttu miettimään, miten saadaan kokonainen 

kansa tottelemaan käskyjä, jotka pakottavat heidän arkensa ja sosiaaliset suhteensa uuteen rytmiin 

ja muotoon. 

Vuosi 2020 on kohdellut maailman lapsia eriarvoisesti ja vahingollisestikin. Useissa maissa on 

asetettu rajoituksia, jotka ovat vaikeuttaneet vanhempien työntekoa sekä estäneet lasten osallis-

tumisen lähikouluun. Rajoitukset ovat pakottaneet perheitä ahtaisiin tiloihin, joissa leikki, lepo ja 

virkistäytyminen ovat vaikeutuneet. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut ovat viivästyneet 

ja estyneet. Useiden lasten ravinto on yksipuolistunut ja arkiliikunta vähentynyt. Rajoitukset ovat 

estäneet lapsia osallistumasta harrastuksiin ja rajoittaneet pääsyä kulttuurin pariin. Moni lapsi 

on menettänyt merkittäviä ihmissuhteita tiukkojen tapaamisrajoitusten myötä. Erityisen julmasti 

pandemia on kohdellut lapsia, jotka ovat jo valmiiksi olleet haavoittuvassa asemassa. 
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YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi 8. huhtikuuta 2020 tiukkasanaisen julkilausuman1. 

Lausumassaan komitea muistutti, että erilaisilla rajoituksilla on suuri psyykkinen, fyysinen ja 

emotionaalinen vaikutus lapsiin. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat olleet mm. vammaiset 

lapset sekä lapset, jotka eivät saa tukea vanhemmiltaan tai muilta läheisiltään. Komitea muistutti, 

että vaikka pandemian torjunnassa korostuu kansanterveyden suojelu, tulee lasten oikeuksia rajoit-

taa vain välttämättömissä määrin suhteessa terveyden suojelemiseen. Lisäksi komitea muistutti, 

että kaikessa päätöksenteossa tulee lapsen edun olla ensisijainen periaate. Rajoitusten vaikutukset 

lapsiin tulee huomioida niistä päätettäessä.  Rajoitusten ollessa välttämättömiä on mahdollistettava 

lasten oikeuksien toteutuminen luovasti ja mahdollisimman täysimääräisesti. Komitea huomautti, 

että lasten on saatava tietoa pandemiasta ja rajoitusten perusteista. Rajoitustenkaan aikana ei voida 

olla huomioimatta velvollisuutta selvittää lasten omia mielipiteitä ja vahvistaa heidän osallisuuttaan.

Lapsiasiavaltuutetulta vuosi 2020 vaati edellä kerrottujen näkökohtien jatkuvaa muistuttamista. 

Viime vuosikirjan kärkiteema – lapsen edun arviointi – nousi yhdeksi tämänkin vuoden päätee-

moista. Covid-19-pandemian vuoksi yhteiskunnassa on tehty useita päätöksiä, joiden vaikutuksia 

ei kiireeseen vedoten ole arvioitu. Koska pandemia edelleen jatkuu, on otettava käyttöön työkalut, 

joilla eri päätösten lapsivaikutuksia voidaan arvioida tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä arvi-

ointi on tehtävä ennakollisesti, mutta yhtä tärkeää on seurata päätösten vaikutuksia niiden toimeen-

panon jälkeen. Vain näin voidaan tietää, miten eri päätökset lapsiin kohdistuvat. 

Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2020 painopiste oli maapallon tulevaisuus lapsen oikeuksien näkö-

kulmasta. Vuodesta kiteytynyt viesti on, että lapsilla on oikeus osallistua maapallon tulevaisuutta 

koskevaan vaikuttamistyöhön ja että heidän erilaiset mielipiteensä tästä kysymyksestä on otettava 

huomioon. Tämä viesti on yhdistänyt tapaamisia lasten ja nuorten kanssa. On välttämätöntä luoda 

rakenteita, joiden puitteissa kaikkien lasten vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät.

Toinen viestimme liittyy lasten oikeuteen olla turvassa väkivallalta. Suomessa on menestyksellisesti 

vähennetty aikuisten lapsiin kohdistamaa väkivaltaa, mutta lasten keskinäinen väkivalta on jäänyt 

vähemmälle huomiolle. Syksy nosti vertaisväkivallan kaikkien tajuntaan, kun peräkkäin tapahtui 

useampi vakava väkivallanteko. Edelleen sisarusten välinen väkivalta ja nuorten seurusteluväki-

valta ovat lähes täysin vailla huomiota, vaikka näissäkin suhteissa on vuosien varrella tapahtu-

nut kuolemaan johtaneita väkivallantekoja. Nämä väkivallan muodot on otettava ehkäisevän työn 

kohteeksi. 

Kirjoitan tätä esipuhetta tilanteessa, jossa valtioneuvosto väläyttää siirtymistä tiukempiin rajoi-

tuksiin. Covid-19-tartuntaluvut ovat nousseet uusiin vuorokausiennätyksiin ja rokotukset etene-

vät hitaasti. Samalla kun päivittäispolitiikka askaroi pandemian parissa, suuret, koko maailman 

kokoiset yhteiskunnalliset kysymykset odottavat ratkaisuaan. Tämä vuosikertomus tekee näky-

väksi kysymystä maapallon tulevaisuudesta ja lapsen oikeuksista. Samalla se on kattava kuvaus 

1 CRC COVID-19 Statement https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CRC/
STA/9095&Lang=en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CRC/STA/9095&
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CRC/STA/9095&
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poikkeuksellisesta vuodesta 2020 lapsen oikeuksien, lasten aseman ja hyvinvoinnin kautta tarkastel-

tuna. Ylitarkastaja Katja Mettinen on kirjoittanut vuosikertomuksen kanssani, mistä hänelle suuri 

kiitos. 

Vuosi 2020 oli minulle ensimmäinen täysi vuosi lapsiasiavaltuutettuna. Sain tehdä tämän vuoden 

töitä upeiden ihmisten kanssa. Haluan kiittää sidosryhmiämme sekä lapsia ja nuoria kaikista niistä 

havainnoista, joita vuoden aikana olemme saaneet jakaa. Erityisen kiitoksen haluan esittää kollegoil-

leni. Kiitos jo muualle lähteneet Sanna Koulu, Pia Pihlainen, Jaana Tervo ja Tuomo Virtanen – kiitos 

kanssani edelleen jatkavat Merike Helander, Karri Kekkonen, Katja Mettinen, Pirkko-Liisa Rautio ja 

Terhi Tuukkanen. Haluan kiittää teitä jokaista ahkeruudesta, joustavuudesta ja lämpimästä huumo-

rista, joita kaikkia tänä vuonna on totisesti tarvittu. 

Pusulassa 21.2.2021

Elina Pekkarinen

Lapsiasiavaltuutettu
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Lapsiasiavaltuutetun kannanotto

Lasten oikeutta vaikuttaa on edistettävä

”Minun kuuluisi olla koulussa toisella puolen valtamerta”, totesi 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta 

Thunberg YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa syyskuussa 2019. Maapallo on kriisissä ja ongel-

mat ovat niin suuria, että Thunbergin huomautus oikeudestaan olla koulussa YK-kokouksen sijaan 

on enemmän kuin oikeutettu. Samalla hänellä oli oikeus olla myös läsnä tuossa kokouksessa.

Huoli maapallon tulevaisuudesta on saanut lapset ja nuoret liikkeelle. Ruotsista alkanut Fridays 

for Future -liike on kahdessa vuodessa levinnyt jo 150 maahan ja koonnut mielenilmauksiin yhtä- 

aikaisesti yli miljoona osallistujaa. Mielenilmausten lisäksi lapset ja nuoret ovat hyödyntäneet viral-

lisia vaikuttamisen kanavia. Lapsia on kuultu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä paneeleissa, ja 

syyskuussa 2019 joukko lapsia jätti YK:n lapsen oikeuksien komitealle valituksen lapsen oikeuksien 

loukkauksista viittä valtiota vastaan. Näin toimiessaan lapset ovat käyttäneet oikeuttaan vapaasti 

ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Lasten tietoisuutta ilmastokriisistä on sekä kiitelty että kauhisteltu. Lasten aktiivisuutta on pidetty 

tervetulleena osoituksena lasten halusta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Kriittisimmissä arvi-

oissa lasten aktiivisuutta on pidetty ulkopuolelta masinoituna, poliittisena ja liioiteltuna. Aktiivisilla 

nuorilla on kokemuksia aikuisten taholta tulevasta kiusaamisesta ja maalittamisesta, jolla heidät 

on pyritty vaientamaan tai estämään heidän osallistumisensa esimerkiksi ilmastolakkoihin.  

Näkemykset kriisistä ovat jakaneet myös lapsiryhmiä. Osa lapsista kokee, että ilmastoliike on tuonut 

elämään tavoitteen ja suunnan. Osa puolestaan kokee, että ilmastonmuutos saa liikaa huomiota ja 

aiheuttaa turhaa ahdistusta. Moni on sitä mieltä, että lasten tulisi saada kasvaa rauhassa.
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Näkemys siitä, että lasten tulisi saada kasvaa rauhassa, jakaa lapsuuden asiantuntijoiden – ja siis 

myös lasten itsensä – kenttää. Ajatus vähättelee lasten vaikuttamisen halua ja kykyä. Toisaalta se – 

aivan oikein – osoittaa vaikuttamisen velvollisuuden olevan aikuisilla. Tätä ei voi kyllin painottaa. 

Lapsella on oikeus olla käyttämättä osallistumisoikeuttaan2.

Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2020 painopistealueena on ollut maapallon tulevaisuus ja lapsen 

oikeudet. Maapallon tuhot osuvat nyt kasvaviin ja tuleviin sukupolviin. Maapallon muutosten vaiku-

tus lapsen oikeuksiin on ollutkin YK:n ihmisoikeuskomitean tarkastelussa jo ennen lasten aktivoi-

tumista. Rajuilmat, luonnonkatastrofit, juomaveden ja ruuan puute, ilman saastuminen ja tartun-

tatautien lisääntyminen ovat monilta osin seurausta ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, 

luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä ja maaperän köyhtymisestä. Ympäristön tuhoutumi-

nen uhkaa niin lasten fyysistä terveyttä kuin heidän mielenterveyttään. Lapset ovat fysiologisesti 

herkempiä esimerkiksi UV-säteilylle ja ilmansaasteille. Lasten kokema ahdistus ja epätoivo ovat 

Suomessakin saamassa mittasuhteet, joista psykologit ovat kirjelmöineet avoimesti. 

Lasten osallisuus on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vahva ja läpileikkaava periaate. Myös 

kansallinen lainsäädäntömme aina perustuslaista alkaen sisältää säännöksiä liittyen lapsen ja lapsi-

ryhmien osallisuuteen ja kuulemiseen3. Lapsella on lisäksi oikeus saada tietoa, jonka perusteella hän 

voi esittää näkemyksensä. Ympäristökysymyksiin liittyen nuorten tulisi saada laadukasta ilmasto- ja 

kestävän kehityksen opetusta.4

Suomessa on hyvä lainsäädännöllinen pohja lasten osallisuudelle ja sitä kautta vaikuttamiselle, 

mutta toimeenpano jättää toivomisen varaa5 6. Lasten osallistumisoikeuksien toteutumisessa on 

puutteita erityisesti joidenkin lapsiryhmien, kuten pienten tai vammaisten lasten, kohdalla. Lasten 

vaikuttamista yhteiskunnassa pyritään vahvistamaan pääasiassa aikuislähtöisesti ja edustuksellis-

ten rakenteiden kautta.7 Oikeuden kertoa näkemyksensä ja vaikuttaa tulee tapahtua myös arjessa eli 

siellä, missä lapset ja nuoret luonnostaan ovat8. 

2 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12 2009. Lapsen oikeus tulla kuulluksi. https://lapsiasia.fi/
yleiskommentit

3 Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. https://lapsiasia.fi/vuosikirjat-ja-koosteet

4 Sairanen, E. 2020. Nuorten näkökulmia maapallon tulevaisuuteen. Alustus lapsiasianeuvottelukunnan kokouksessa 
9.11.2020. 

5 ”Kuullaan, mutta ei kuunnella” 2020. Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Arviointiraportti. Oikeusministeriön 
julkaisuja 2020:10. Helsinki: Oikeusministeriö.

6 Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon Suomessa 2011. Euroopan neuvoston politiikkatutkinta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

7 ”Kuullaan, mutta ei kuunnella” 2020. Emt.

8 Hakalehto-Wainio S. 2013. Lasten oikeuksien sopimus lasten ihmisoikeuksien perustana. Teoksessa T. Koivurova, & 
E.Pirjatanniemi (toim.) Ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Tietosanoma. 

https://lapsiasia.fi/yleiskommentit
https://lapsiasia.fi/yleiskommentit
https://lapsiasia.fi/vuosikirjat-ja-koosteet
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5 ”Kuullaan, mutta ei kuunnella” 2020. Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Arviointiraportti. Oikeusministeriön 
julkaisuja 2020:10. Helsinki: Oikeusministeriö.

6 Lasten ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon Suomessa 2011. Euroopan neuvoston politiikkatutkinta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:27. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

7 ”Kuullaan, mutta ei kuunnella” 2020. Emt.

8 Hakalehto-Wainio S. 2013. Lasten oikeuksien sopimus lasten ihmisoikeuksien perustana. Teoksessa T. Koivurova, & 
E.Pirjatanniemi (toim.) Ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Tietosanoma. 

Lasten kuulemisen ja tiedontuotannon tavat eivät saa itsessään olla eriarvoistavia tai sulkea joitakin 

lapsiryhmiä pois, vaan kanavia on oltava useita ja niiden on oltava saavutettavia9. Aikuisten osaa-

mista osallistumisen tapojen ja menetelmien osalta tulee kasvattaa10.

Kun lopulta annamme lapsille mahdollisuuden vaikuttaa, keskeinen kysymys on, miten hyödyn-

nämme lapsilta ja nuorilta saamaamme tietoa.11 12 Lapsiasiavaltuutettu haluaa muistuttaa, että 

lasten oikeus vaikuttaa tulee ottaa vakavasti ja huomioida lapset päätöksenteon prosesseissa 

pitkäjänteisesti. Tämä huomioon ottaminen koskee niin perhettä, naapurustoa, varhaiskasvatusta, 

koulua, harrastuksia kuin kunnallis- ja valtakunnanpolitiikkaa. Näennäinen kuuleminen on lapsilta 

saatavan tiedon ylenkatsomista ja rakenteellista syrjintää.

9 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12. Emt.

10 ”Kuullaan, mutta ei kuunnella” 2020. Emt.

11 Stenvall, E. 2020a. Osallisuutta ja osallistumista - Osa 1: osallisuuden lähtökohdat kansallisessa lapsistrategiassa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:27. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

12 Stenvall, E. 2020b. Lasten ja nuorten osallisuus kansallisessa lapsistrategiassa - Osa 2: osallisuuden toteutuminen 
lapsistrategian valmistelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:39. Helsinki: Sosiaali- ja 
terveysministeriö. 
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LASTEN VAIKUTTAMISEN EDISTÄMISEN KEINOJA 

Lasten oikeus vaikuttaa on otettava vakavasti.

Aikuisten osaamista ja ymmärrystä lasten oikeudesta  

vaikuttaa on lisättävä.

Lapsille on annettava tietoa vaikuttamisen tueksi.

Tiedon on oltava saatavilla useista kanavista. 

Lapsille on tarjottava erilaisia ja saavutettavia vaikuttamisen paikkoja.

Lapsiystävällisiä menetelmiä on käytettävä, lasten näkemykset on huomioitava 

arjessa, lapsia on kuultava päätöksenteossa.

Lasten tietoa on hyödynnettävä.     

Lapsille on annettava tieto siitä, mihin tietoa käytettiin tai mihin tiedolla vaikutettiin.

Lähde: Lapsiasianeuvottelukunta 9.11.2020.

1

2

3

4
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Lapsiasiavaltuutetun kannanotto

Lasten ja nuorten välistä väkivaltaa ei tunnisteta – 
torjuminen edellyttää toimia koko yhteiskunnalta

Vuosi 2020 jää historiaan vuotena, jolloin vuosia jatkunut myönteinen kehityskulku alaikäisten 

väkivaltarikollisuudessa taittui. Kirjoitushetkellä olevan tiedon mukaan alaikäiset olivat epäiltyinä 

henkirikoksista ja niiden yrityksistä poikkeuksellisen usein. Järkyttävimmät tapaukset johtivat 

nuoren kuolemaan toisten lasten käsissä. Tragediat ovat koskettaneet useita ihmisiä ja koko yhteis-

kuntaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ministerit Li Andersson ja Annika Saarikko reagoivat tapah-

tumiin pyöreän pöydän keskusteluin, joissa yhdessä ammattilaisten ja päättäjien kanssa etsittiin 

vastausta väkivallan torjumiseen. Poliisi reagoi poikkeuksellisen voimakkaalla ulostulolla, jossa se 

vetosi yhteiskunnan eri toimijoihin tilanteen ratkaisemiseksi.13

Kun pieni lapsi joutuu väkivallan kohteeksi, tekijä on useimmiten vanhempi. Kun uhri on teini-ikäi-

nen, tekijä on tavallisesti jotakuinkin samanikäinen sisarus, kaveri, seurustelukumppani, muu tuttu 

tai tuntematon ikätoveri. Aikuiset kohdistavat väkivaltaa teini-ikäisiin vain harvoin. Ilmiö koskee 

niin henkirikoksia, sairaalahoitoa vaatineita vammoja kuin pahoinpitelyksi kirjattuja tekoja.14 15 Silti 

yhteiskuntamme tunnistaa ja torjuu heikosti lapsiin kohdistuvaa vertaisten tekemää väkivaltaa.

13 Turunen, J. 2020. Rikos, jonka pitäisi muuttaa maailmaa. Blogi, 17.12.2020. Suomen Poliisi, https://poliisi.fi/blogi/-/blogs/
rikos-jonka-pitaisi-muuttaa-maailmaa Katsottu 10.1.2021.

14 Väkivallaton lapsuus 2019. Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020 – 2025. Sosiaali- 
ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf Katsottu 10.1.2021.

15 Näsi, M. 2016. Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016. Katsauksia 18/2016. Helsinki: Helsingin 
yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169509/
Katsauksia_18_N%C3%A4si_2016.pdf?sequence=1 Katsottu 10.1.2021.

https://poliisi.fi/blogi/-/blogs/rikos-jonka-pitaisi-muuttaa-maailmaa
https://poliisi.fi/blogi/-/blogs/rikos-jonka-pitaisi-muuttaa-maailmaa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161899/STM_2019_27_J.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169509/Katsauksia_18_N%C3%A4si_2016.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169509/Katsauksia_18_N%C3%A4si_2016.pdf?sequence=1
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Lapsiasiavaltuutettu on aiemminkin huomauttanut, että lasten ja nuorten keskinäistä väkivaltaa ei 

tunnisteta Suomessa. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisissa ohjeissa tätä 

väkivallan muotoa ei käsitellä lainkaan16, eikä käynnissä olevassa Väkivallaton lapsuus -toiminta-

ohjelmassa ole huomioitu lasten ja nuorten välistä väkivaltaa, sen uhreja tai nuoria väkivaltarikok-

sen tekijöitä riittävällä tavalla. Ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa17 tunnistetaan kyllä varhais-

kasvatuksessa, koulussa ja ohjatuissa harrastuksissa tapahtuva väkivalta, kiusaaminen ja häirintä, 

mutta kuten tutkimukset osoittavat, teini-ikäiset joutuvat väkivallan uhreiksi usein muuallakin kuin 

koulussa tai harrastuksissa. Kaduilla ja muissa julkisissa tiloissa tapahtuvaa väkivaltaa ehkäisevät 

lähinnä poliisipartiot ja harvat jalkautuvat nuorisotyön järjestöt, joiden toiminta on hankepohjaista 

ja rahoitus epävarmaa. Nuorten seurustelusuhteissa tapahtuva väkivalta on Suomessa lähes täysin 

tutkimaton ja tunnistamaton ilmiö18. 

Suomi on väkivaltainen maa. Henkirikosten, itsemurhien ja naisiin kohdistuvan väkivallan osalta 

olemme Euroopan vaarallisimpien joukossa. Tyypillistä suomalaiselle väkivallalle on sen raakuus: 

tuliaseita käytetään usein henkirikosten ja itsemurhien tekovälineinä, teräaseet ovat usein tekovä-

lineinä henkirikoksissa, niiden yrityksissä ja törkeissä pahoinpitelyissä. Väkivaltaa tehdään usein 

alkoholin vaikutuksen alaisena. Myös tänä vuonna tapahtuneissa väkivallanteoissa nuoret ovat 

käyttäneet teräaseita ja olleet päihtyneitä.19

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa lopettamaan lapsiin kohdistuvan väkivallan sen kaikissa 

muodoissa. Ei riitä, että väkivaltaan puututaan, vaan se tulee estää ja torjua kokonaan. Maailman 

terveysjärjestö WHO:n mukaan väkivaltaan vaikuttavat yksilölliset, tilannekohtaiset, yhteisölliset 

ja yhteiskunnalliset tekijät20. Myös YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan väkivalta on ymmär-

rettävä kokonaisvaltaisena ilmiönä. Väkivaltaan turvautuvat lapset ovat usein impulsiivisia ja koke-

neet väkivaltaa itsekin. Tilannetekijöistä väkivallan todennäköisyyttä lisäävät päihteet, ulkoinen 

paine ja ryhmän dynamiikkaan liittyvät tekijät. Väkivaltaa ei kuitenkaan voida selittää vain yksilöön 

tai tilanteisiin liittyvillä syillä. Se on aina yhteydessä ympäröiviin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja talou-

dellisiin tekijöihin. Väkivaltaa lisäävät esimerkiksi yhteiskunnan väkivaltaa sallivat normit. Lasten 

maailmassa myös peleillä, sosiaalisella medialla, viihteellä ja aikuisten esimerkillä on vaikutusta 

väkivaltaiseen käyttäytymiseen.   

16 https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/vakivallan-ehkaisy/lapsiin-kohdistuva-vakivalta Katsottu 
12.12.2020.

17 Väkivallaton lapsuus 2019. Emt. 

18 Isotalo, A. 2017. Nuoriin kohdistuva seurustelusuhdeväkivalta poliisin rikosilmoitusaineistossa. Oikeus 4(2017), 442.

19 Lähteet sivulla 36.

20 Krug, E.G., Dahlberg, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A.B. & Lozano, R. 2005: Väkivalta ja terveys maailmassa – WHO:n raportti.
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/full_fi.pdf Katsottu 13.12.2020.

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/vakivallan-ehkaisy/lapsiin-kohdistuva-vakivalta
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/full_fi.pdf
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Väkivallan lopettamiseen tuleekin ottaa kokonaisvaltainen, ennakoiva ja inklusiivinen lähestymis-

tapa. Väkivallan lopettaminen edellyttää kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä – kaavoituksesta 

alkaen – ja kasvattajien kanssa tehtävää intensiivistä työtä väkivaltaisten kasvatustapojen kitkemi-

seksi. Niin kasvattajille kuin lapsille on järjestettävä tunnetaitokoulutusta ja kaikenlaiseen väkival-

taan tulee puuttua napakasti oikeaan käyttäytymismalliin ohjaten. Myös vertaissuhteissa tapahtuva 

väkivalta on tunnistettava ja sen syntymekanismit osoitettava. Jos aikuiset eivät tunnista vertais-

suhteissa tapahtuvaa väkivaltaa, sen torjuminen uhkaa jäädä lasten harteille. Tämä vastuu on liian 

suuri kannettavaksi.  

Jo tapahtuneiden väkivaltarikosten uhrit ja heidän läheisensä tarvitsevat apua välittömästi ja 

pitkään. Nuorille rikoksentekijöille tulee räätälöidä toimia, joiden avulla he irtautuvat väkivaltai-

sista toimintatavoista ja yhteisöistä. Nyt viimeistään on organisoitava alaikäisten vankeusrangais-

tukset niin, että vankeusaika tukee lapsen kuntoutumista, koulutusta ja kiinnittymistä yhteiskun-

taan. Tämä ei tapahdu aikuisten vankiloissa. Väkivaltaisten yhteisöjen toimintaan tulee puuttua ja 

väkivaltarikollisuuden ihannointi ja hiljainen hyväksyntä yhteiskunnassa on lopetettava. 

Lopuksi on todettava, ettei riitä, että ammattilaiset ja viranomaiset kokoontuvat yhteen laatimaan 

ohjelmia ja suunnitelmia väkivallan torjumiseksi ja väkivallattoman yhteiskunnan luomiseksi. 

Lapset, nuoret ja perheet on otettava mukaan väkivallan ehkäisytyöhön. Erityisen tärkeää tämä on 

vertaissuhteissa tapahtuvan väkivallan ehkäisyssä. Vaikka väkivallan lopettamisen haaste on suuri, 

se on jokaisen itseään oikeusvaltioksi kutsuvan valtion velvollisuus.21  

LASTEN JA NUORTEN VÄLINEN VERTAISVÄKIVALTA SUOMESSA

 » Lapsiin kohdistuvan väkivallan torjuminen on valtion velvollisuus.

 » Teini-ikäisiin kohdistuva väkivalta on tavallisesti ikätovereiden  

tekemää.

 » Suomessa vertaissuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ei tunnisteta ja  

torjuta riittävästi.

 » Väkivallan torjuminen edellyttää kokonaisvaltaista työskentelytapaa.

 » Uhreja on autettava pitkäjänteisesti, tekijät on irrotettava väkivaltaisista  

toimintatavoista, koko yhteiskunnan väkivaltaisuuteen on puututtava.

21 Tobin, J. & Cashmore, J. 2019. The Right to Protection against All Forms of Violence. Teoksessa John Tobin (ed.) The UN 
Convention on the Rights of the Child. A Commentary. Lontoo: Oxford University Press, 687-724. 
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Lapsiasiavaltuutetun tehtävä

Lapsiasiavaltuutetun työn tavoitteena on lapsen oikeuksien edistäminen ja vahvistaminen suoma-

laisessa yhteiskunnassa. Tehtävä perustuu 20. marraskuuta 1989 New Yorkissa hyväksyttyyn 

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen lapsen oikeuksista, jonka Suomi ratifioi vuonna 

1991 (SopS 59 ja 60/1991). Tämä tarkoittaa sitä, että sopimus on meillä saatettu voimaan lailla, ja 

että kaikki yleissopimukseen sisältyvät, lasten asemaa ja oikeuksia määrittävät velvoitteet on otet-

tava huomioon kaikessa lapsia koskevassa lainsäädännössä ja päätöksenteossa. Suomessa laki lapsi- 

asiavaltuutetusta (1221/2004) tuli voimaan 1. syyskuuta 2005.

Lapsiasiavaltuutettu tuo lapsen oikeuksien näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätök-

sentekoon. Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton valtion viranomainen, joka toimii 

hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä. 

LAPSIASIAVALTUUTETULLE ON LAISSA MÄÄRITELTY  
SEURAAVAT TEHTÄVÄT

 » Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta.

 » Päätöksentekijöihin vaikuttaminen lapsinäkökulmasta.

 » Yhteydenpito lapsiin ja nuoriin ja heiltä saadun tiedon  

välittäminen päätöksentekijöille.

 » Lapsia koskevan tiedon välittäminen lasten parissa työskenteleville,  

viranomaisille ja muulle väestölle.

 » Yhteistyön kehittäminen lapsipolitiikan toimijoiden välille.

 » YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen edistäminen.
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Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskun-

nallisella tasolla. Valtuutetulla ei ole toimivaltaa yksittäisten lasten tai perheiden asioissa. Valtuutettu 

ei voi ottaa niihin kantaa, eikä voi muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä. Yksittäisten ilmiöi-

den pohjalta valtuutettu voi kuitenkin nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon 

lasten oikeuksien kannalta tärkeitä asioita, jotka muuten jäisivät vaille huomiota. 

Siinä missä lapsen oikeuksien edistäminen ja niiden toteutumisen seuranta kuuluu lapsiasiavaltuu-

tetulle, lapsen oikeuksia koskeva laillisuusvalvonta on eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävä. 

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta pääasiassa tutkimalla 

hänelle tulevia kanteluita. Myös lapset ja nuoret voivat tehdä kantelun eduskunnan 

oikeusasiamiehelle. 
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Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa muun muassa tekemällä 

aloitteita ja antamalla lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä sekä osallis-

tumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Valtuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia 

hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsiasiavaltuutettu rakentaa yhteyksiä eri toimi-

joiden välille verkostotapaamisten, erilaisten keskustelutilaisuuksien ja tapahtumien avulla. 

Yhteistyökumppaneita ovat muut viranomaiset, päättäjät, kunnat, maakunnat, tutkijat, järjestöt, 

uskonnolliset ja aatteelliset yhteisöt, yritykset sekä muut lapsipolitiikan toimijat ja alan asiantun-

tijat. Lapsiasiavaltuutettu myös vierailee lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien 

luona ja tapaa säännöllisesti niin em. yhteistyökumppaneita kuin muita lapsen oikeuksien edistämi-

sestä kiinnostuneita toimijoita.

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lapsiasianeuvottelukunta, johon nimitetään jäseniä eri sidos-

ryhmistä. Lapsiasianeuvottelukunta tuo lapsiasiavaltuutetun työhön monialaista asiantuntemusta 

suomalaisesta yhteiskunnasta, tutkimuksesta ja sääntelystä. Tärkeänä lähtökohtana lapsiasiaval-

tuutetun vaikuttamistyössä ovat lasten kokemukset ja mielipiteet, joita valtuutetun toimisto selvit-

tää esimerkiksi Nuorten neuvonantajien (sivu 72) sekä Lapsibarometri-tutkimuksen (sivu 72) avulla. 

Lapsiasiavaltuutettu julkaisee erilaisia selvityksiä ja kannanottoja. Lapsiasiavaltuutettu raportoi 

vuosittain valtioneuvostolle ja neljän vuoden välein Suomen eduskunnalle lasten ja nuorten hyvin-

voinnin ja oikeuksien toteutumisesta. Vuosikertomuksessa kerrotaan lapsiasiavaltuutetun toimiston 

toiminnasta, lapsen oikeuksien toteutumisesta, lasten hyvinvoinnin kehityksestä ja lainsäädännössä 

havaituista puutteista. Eduskuntakertomuksessa kuvataan kuluneen nelivuotiskauden lapsipolitii-

kan kehitystä ja lainsäädännön tilaa. Lisäksi valtuutettu raportoi YK:n lapsen oikeuksien komitealle 

valtion määräajoin tapahtuvan raportoinnin yhteydessä. 

Lapsiasiavaltuutetun strategia 2019–2024

Lapsiasiavaltuutetun tehtävän toteuttaminen edellyttää, että valtuutetun toiminta perustuu lapsen 

oikeuksiin sekä kestävälle ja läpinäkyvälle arvopohjalle. Toiminnan tulee myös olla vaikutuksellista. 

Lapsiasiavaltuutetun strategia vuosille 2019–2024 valmisteltiin toimiston yhteistyönä ja se valmistui 

1.10.2019. Strategiassa määriteltiin lapsiasiavaltuutetun arvot, hyveet ja tavoitteet sekä määriteltiin 

toiminnan operatiiviset sisällöt. Vallitsevalla strategiakaudella halutaan vahvistaa lasten ja nuor-

ten mielipiteiden selvittämistä ja niistä viestimistä toimiston työssä. Näin pyritään tekemään lasten 

ja nuorten tapaamisista sekä heitä koskevasta tiedonkeruusta suunnitelmallista sekä muuttamaan 

tieto hyödylliseen muotoon. Lapsilta ja nuorilta saatua kokemustietoa painotetaan osana toimiston 

lausuntoja, julkaisuja, aloitteita, kannanottoja ja yhteiskunnallista keskustelua.
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ARVOT
Lapsen itseisarvon ja kokemusmaailman kunnioittaminen
Rohkeus ja riippumattomuus lapsen oikeuksien edistämisessä
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Vuosi 2020: pandemian varjossa kohti  
maapallon tulevaisuutta

Covid-19-pandemia on koskettanut Suomea ja koko maailmaa maaliskuusta 2020 alkaen. Pandemian 

aiheuttama kriisi on vaikuttanut monin tavoin kaikkien lasten, nuorten ja perheiden arkeen, hyvin-

vointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole samanlaisia kaikkien lasten 

ja nuorten kohdalla. Kriisin kielteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti niihin lapsiin, nuoriin ja 

perheisiin, jotka ovat jo ennestään olleet heikommassa asemassa. Vähävaraisissa perheissä elävät 

lapset, vammaiset lapset, lastensuojelun tai muun erityispalvelujen piirissä olevat lapset tai vähem-

mistöryhmiin kuuluvat lapset ovat niin Suomessa kuin muualla maailmassa kärsineet pandemian 

seurauksista eniten. Kriisillä on myös globaaleja vaikutuksia lasten oikeuksien toteutumiseen. YK:n 

kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030:n indikaattorit köyhyydestä, terveydestä ja koulutuk-

sesta ovat kehittyneet heikompaan suuntaan. 22  

Lapsiasiavaltuutettu kiteytti pandemian vaikutukset lapsiin todeten, että kriisi valaisee monin 

tavoin lasten yhteiskunnallista asemaa. Lapsuudentutkimuksen emeritat Leena Alanen ja Marjatta 

Bardy ovat kirjoittaneet, ettei lasten ajatella olevan osa oikeaa yhteiskuntaa. Sen sijaan lapset liik-

kuvat kodin, päivähoidon ja koulun mikromaailmoissa, yhteiskunnan odotushuoneissa, joissa he 

omaksuvat valmiuksia aikuisuutta varten. Poikkeustila mullisti tämän järjestyksen, kun lapsuuden 

instituutiot sulkivat ovensa. Monet ovat olleet huolestuneita, mutta syyt ovat vaihdelleet: lapset ovat 

22  Covid-19-pandemian vaikutuksia lapsiin on tarkasteltu useissa raporteissa, mm.: Lasten ja nuorten hyvinvointi 
koronakriisin jälkihoidossa: Lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta 2020. 
Raportteja ja muistioita 2020:21. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-883-0 
katsottu 13.12.2020; Lapset, nuoret ja koronakriisi: Lapsistrategian koronatyöryhmän arvio ja esitykset lapsen 
oikeuksien toteuttamiseksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:2. Helsinki: Valtioneuvosto https://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162647/VN_2021_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y Katsottu 22.1.2020; Covid-
19-kriisin haitallisten vaikutusten ehkäiseminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tiedepaneelin 
vastaukset valmisteluryhmän kysymyksiin. Valtioneuvoston covid-19-tiedepaneelin raportti 1.6.2020.   https://vnk.
fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/b3c837ba-02a1-693b-ccf5-fbdada481c01/VNK_
Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf?t=1591007146000  Katsottu 13.12.2020

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-883-0
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162647/VN_2021_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162647/VN_2021_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vnk.fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/b3c837ba-02a1-693b-ccf5-fbdada481c01/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf?t=1591007146000
https://vnk.fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/b3c837ba-02a1-693b-ccf5-fbdada481c01/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf?t=1591007146000
https://vnk.fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/b3c837ba-02a1-693b-ccf5-fbdada481c01/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf?t=1591007146000
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kadonneet tavoittamattomiin, parveilleet suurissa laumoissa 

tai olleet kotona häiritsemässä työntekoa. Kaikille puheen-

vuoroille yhteistä on ollut, että lapset ovat väärässä paikassa.23 

Vuoden kääntyessä syksyyn huoli sai yhä synkempiä sävyjä.

Seuraavissa luvuissa tarkastelemme lasten ja lapsiperhei-

den materiaalista elintasoa, terveyttä, koulua ja oppimista, 

perhettä, osallisuutta, yhteiskunnan tarjoamaa suojelua ja 

tukea sekä kasvuympäristön turvallisuutta vuonna 2020. On luonnollista, että covid-19-pandemia 

lyö leimansa jokaiseen osa-alueeseen, ja tälle olemme halunneet myös antaa tilaa. Tekstiä kuvittavat 

kolmasluokkalaisten koululaisten piirrokset ja sanalliset ajatukset koronasta24. Tulevissa luvuissa 

käsitellään ensin lyhyesti politiikan tapahtumia ja paneudutaan sitten lapsiasiavaltuutetun vuoden 

2020 painopistealueeseen, maapallon tulevaisuuteen, joka osoittautui ajankohtaisemmaksi aiheeksi 

kuin osasimme odottaa. Koska vuoden aikana etenkin perheen merkitys on korostunut, käsitellään 

sitä heti vuoden painopistealueen jälkeen. Sen jälkeen pureudutaan toiseen ajankohtaiseen ilmiöön, 

väkivaltaan eri muodoissaan, minkä jälkeen tarkastellaan muita lasten elämän osa-alueita. Teoksen 

loppuosa koostuu lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta. 

Politiikan tapahtumat 2020 

Vuosi 2020 alkoi uuden hallituksen merkeissä SDP:n Sanna Marinin tultua pääministeriksi joulu-

kuussa 2019. Tuore hallitus joutui äärimmäisen vaikeiden päätösten eteen, kun covid-19-pandemia 

maaliskuussa alkoi levitä myös Suomessa. Hallitusohjelmassa esitettyjen reformien edistämisen 

lisäksi valtioneuvosto joutui nopeassa tahdissa ottamaan käyttöön mm. valmiuslain, jonka vaikutuk-

sia lapsen oikeuksiin tässä vuosikertomuksessa kuvataan. Sanna Marinin hallitukseen tuli merkit-

tävä muutos, kun valtiovarainministeriksi joulukuussa 2019 nimitetty Suomen Keskustan Katri 

Kulmuni erosi kesäkuussa 2020 tehtävästään. Katri Kulmunin tilalle valtiovarainministeriksi nimi-

tettiin Matti Vanhanen. Opetus- ja kulttuuriministeriössä tapahtui ministerinvaihto, kun Keskustan 

Annika Saarikko nimitettiin tiede- ja kulttuuriministeriksi elokuussa 2020. Samalla Keskustan 

kansanedustaja Hanna Kosonen vapautettiin tästä tehtävästä. 

23 Pekkarinen, E. 2020: Lasten oikeuksia pitää vaalia poikkeusoloissakin. Vieraskynä. Helsingin Sanomat, 17.4.2020. https://
www.hs.fi/mielipide/art-2000006476806.html Katsottu 10.1.2020.

24 Lapsiasiavaltuutetun toimiston korkeakouluharjoittelijat Karri Kekkonen ja Tuomo Virtanen pyysivät syyskuussa 2020 
kolmen jyväskyläläisen koulun – Normaalikoulun, Puuppolan koulun ja Puistokadun päiväkotikoulun – 3. luokkien 
oppilaita kertomaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan koronasta itse valitsemallaan tavalla. Oppilailta saatiin yhteensä 117 
piirustusta ja niitä kuvaavia kirjallisia vastauksia. Saadusta aineistosta on tarkoitus julkaista erillinen teos keväällä 
2021.

Kurjaa kun ei voi nähdä  
mummoa ja pappaa.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006476806.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006476806.html
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Kansallinen lapsistrategia on valmisteilla

Vuoteen 2020 kohdistui erityisiä odotuksia, kun valtioneuvosto asetti kansallisen lapsistrategian 

parlamentaarinen komitean valmistelemaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan halli-

tuskaudet ylittävän ja eri hallinnonaloja yhdistävän kansallisen lapsistrategian 5.3.2020. Komitean 

puheenjohtajana toimi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja varapuheenjohtajana opetus-

ministeri Li Andersson. Komiteassa oli edustus jokaisesta eduskuntapuolueesta sekä neljä asiantun-

tijajäsentä, joista lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen oli yksi.25 

Komitean aikataulu oli äärimmäisen tiukka, sillä ensimmäinen kokous järjestettiin vasta 11.6.2020 

ja strategian takaraja oli 31.12.2020. Kokouksia järjestettiin viisi ja niissä keskityttiin sihteeristön 

valmistelemien strategiatekstien läpikäyntiin. Lapsiasiavaltuutetun näkökulmasta komitean työs-

kentelylle jäi asian tärkeys huomioon ottaen liian vähän aikaa, eikä lopullista strategiaa vuosikerto-

musta kirjoitettaessa ollut saatu julkaistua. Lasten ja nuorten osallistuminen strategian laatimiseen 

jäi ohueksi, kun pandemia esti tapaamisten järjestämisen. Lasten ja nuorten kuuleminen toteutettiin 

digitaalisella kyselyllä, joka ei kuitenkaan ollut kaikkien lapsiryhmien saavutettava. Lisäksi kyse-

lyä ei pystytty järjestämään edustavalla otoksella, vaan vastaajien kokonaisuus jäi selvittämättä ja 

tulokset siten suuntaa antaviksi. Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmia tehtäessä onkin tärkeää 

kiinnittää huomiota lasten osallisuuden edistämiseen, johon strategian taustatöinä julkaistut selvi-

tykset26 antavat hyvät lähtökohdat.

Kansallisen lapsistrategian tueksi vuoden aikana julkaistiin neljä teosta, joista ensimmäisessä luotiin 

strategian oikeudellista perustaa27, toisessa käsiteltiin lasten osallisuuden kysymyksiä28, kolman-

nessa covid-19-pandemian vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin29  ja neljännessä jälleen 

osallisuuden toteutumisen teemoja30. Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että raporteissa tärkeiden 

näkökulmien leviämistä edistetään oleellisena osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. 

25 https://stm.fi/lapsistrategiakomitea Katsottu 13.12.2020.

26 Stenvall 2020a ja b. Emt.

27 Iivonen, E. & Pollari, K. 2020: Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta. Raportteja ja muistioita 2020:20. 
Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5417-5 Katsottu 13.12.2020.

28 Stenvall, E. 2020a. Emt.

29 Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: Lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen 
oikeuksien toteutumisesta 2020. Raportteja ja muistioita 2020:21. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-287-883-0 Katsottu 13.12.2020.

30 Stenvall, E. 2020b. Emt.

https://stm.fi/lapsistrategiakomitea
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5417-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-883-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-883-0
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Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2020 painopistealue: Maapallon  
tulevaisuus ja lapsen oikeudet

6 artikla31:  Lapsella on oikeus elämään. Valtion täytyy taata, että lapset saavat kasvaa ja kehittyä 

mahdollisimman hyvissä oloissa.

24 artikla:  Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä. Lapsella on oikeus saada hoitoa ja 

apua, jos hän sairastuu. Lapsella on oikeus päästä lääkäriin. Myös vauvaa odottavien 

äitien terveydestä pitää huolehtia.

Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2020 painopisteenä oli maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. 

Painopistealue päätettiin jo kesällä 2019 osana viisivuotisstrategian laatimista, kun covid-19-pande-

miasta ei ollut tietoakaan. Pandemia on osoittanut, millaisia ongelmia me ihmiset joudumme tule-

vaisuudessa ratkomaan, mutta ilmiönä se ei ole uusi. Useissa maissa on taisteltu kuivuutta, nälkää, 

tartuntatauteja ja köyhyyttä vastaan pitkään. Moni lapsi on peruuttamattomalla tavalla traumatisoi-

tunut sotien ja kriisien keskellä. Moni näistä ilmiöistä on aiheutunut ihmisen ympäristössä aiheutta-

masta tuhosta. Maailman 79,5 miljoonaa pakolaista ovat liikkeellä usein ympäristön tuhoutumisen 

vuoksi heikentyneiden elinolojen vuoksi. 

Maapallon tulevaisuus liittyy lapsen oikeuksiin usean lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan kautta. 

Niistä keskeisin on 6 artikla eli oikeus elämään ja kehittymiseen, mutta sopimuksen 24 artiklassa 

todetaan myös oikeus terveyteen ja puhtaaseen ympäristöön. Kun 16 lasta syyskuussa 2019 jätti YK:n 

lapsen oikeuksien komitealle kantelun viittä teollisuusmahtia – Argentiinaa, Brasiliaa, Ranskaa, 

Saksaa ja Turkkia – vastaan, vetosivat he edellä mainittujen artiklojen lisäksi lapsen kulttuurisia 

oikeuksia koskevaan artiklaan 30. Ilmastonmuutoksen vuoksi useiden alkuperäiskansojen, kuten 

saamelaisten ja Marshallinsaarilla asuvien lasten kulttuuriset oikeudet ovat vaarantuneet. Lisäksi 

valituksen tehneet lapset vetosivat lapsen edun ensisijaisuutta turvaavaan artiklaan 3.1, sillä valtiot 

ovat sitoutuneet tietoisesti saastuttavaan ilmastopolitiikkaan, eivätkä siten ole toimineet sukupol-

vien välisen tasa-arvoperiaatteen ja lapsen edun ensisijaisuuden mukaisesti.32

Vaikka ilmastokysymys on maailmalla ja Suomessakin profiloitunut etenkin nuorisoa liikuttavana 

kysymyksenä, on tutkimus aiheesta ollut verrattain vähäistä. Tämän vuoksi lapsiasiavaltuutettu etsi 

avoimella kutsulla kirjoittajia teokseen, joka käsittelisi maapallon tulevaisuutta ja lapsen oikeutta 

siten, että teksti suuntautuisi laajalle yleisölle: opiskelijoiden, asiantuntijoiden, ammattilaisten ja 

31 Tässä julkaisussa käytetyt YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artikloiden lyhenteet ovat lapsiasiavaltuutetun toimiston 
käännöksiä ja julkaistu toimiston esitteissä. 

32 Heiskanen, H-E. & Sormunen, M., 2020. Ilmastonuoret vastaan valtiot – Lapsen oikeuksien komitea 
ilmastokriisin ratkojana. Teoksessa E. Pekkarinen & T. Tuukkanen (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen 
oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutettu. https://lapsiasia.fi/
documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/ Katsottu 12.12.2020. https://lapsiasia.fi/
esitteita-lapsen-oikeuksista

https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/
https://lapsiasia.fi/esitteita-lapsen-oikeuksista
https://lapsiasia.fi/esitteita-lapsen-oikeuksista
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päättäjien sekä lasten ja nuorten itsensä käyttöön. Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -kirjaan33 

kirjoitettiin 14 korkeatasoista artikkelia 42 kirjoittajan voimin. Teoksessa kysytään, millaisia koke-

muksia lapsilla ja nuorilla on ilmaston ja ympäristön muutoksesta; millaisena lapset ja nuoret näke-

vät maapallon tulevaisuuden; miten eri tavoin ympäristöön liittyvät kysymykset koskettavat lapsia; 

sekä onko lapsilla aitoa mahdollisuutta vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan ja millaisiksi kokemukset 

vaikuttamisesta rakentuvat. Teos tarjoaa myös ratkaisuja. Teoksen tärkein viesti on, että kestävää 

tulevaisuutta voidaan rakentaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa siten, että eettinen vastuu ympä-

ristön tilasta säilyy aikuisilla.  

Teoksessa herätellään pohtimaan maapallon tulevaisuutta oikeudellisesta, eettisestä ja filosofisesta 

näkökulmasta. Nykyisyydestä käsin on vaikeaa, jollei mahdotonta, tehdä tulevien sukupolvien 

kannalta oikeita päätöksiä. Lopulta on tuettava tulevien sukupolvien inhimillisiä toimintaedelly-

tyksiä ja vahvistaa luottamusta kestävien ratkaisujen avulla. Lisäksi teoksessa tarkastellaan lasten 

ja nuorten käsityksiä ja kokemuksia meidän maapallostamme. Artikkeleissa tarjotaan menetelmiä 

aiheen tutkimiselle ja osoitetaan, miten ja millaiseksi lasten luontosuhde rakentuu. Maapallon tila 

koetaan tunteiden ja kehon kokemusten kautta, ja vaikka moni kokemus on jaettu, ovat kokemuk-

set myös yksilöllisiä. Artikkelit painottavat lapsen kohtaamisen merkitystä yhteisen ymmärryksen 

rakentamisessa.

Lisäksi teoksessa tutkitaan vaikuttamiseen kannustavia ja sitä estäviä tekijöitä niin kyselytutkimus-

ten kuin kokemusten valossa. Lasten oikeus vaikuttaa on myös tämän vuosikertomuksen ensim-

mäinen kannanotto.  Vaikuttamista edistää tietoisuus ympäristön tilasta sekä siihen kannustava 

toimintaympäristö. Mahdollisuus osallistua ei kuitenkaan jakaudu nuorten välillä yhdenvertaisesti. 

Osa lapsista ja nuorista kokee vaikuttamisen vieraaksi, osaa se ei kiinnosta ja joillakin osallistumis-

kuorma on kasvanut kohtuuttoman suureksi. Ilmastopolitiikka ei voi jäädä nuorten huoleksi, vaan 

edellyttää aktiivisia toimenpiteitä tämän päivän päättäjiltä. Tärkeintä on usko ja luottamus tulevai-

suuteen, jonka vahvistamisessa aikuisilla on tärkeä rooli.

Koska huoli ympäristöstä kutistuu usein vain puheeksi, haluttiin teoksessa hakea myös ratkaisuja 

kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Kasvattajien valmiudet käsitellä kestävään kehitykseen 

liittyviä kysymyksiä lasten kanssa nousevat kriittisiksi. Ilmastoviestinnästä ja -kasvatuksesta löyde-

tään ratkaisuja ilmastoahdistuksen käsittelyyn ja hillintään. Varhaiskasvatus ja koulu ovat luon-

tevia ympäristöjä käsitellä ympäristöön ja vaikuttamiseen liittyviä aiheita yhdessä lasten kanssa. 

Jos lapsen kanssa toimivalla aikuisella ei ole kykyä tai halua kohdata lapsen kysymyksiä, pelko ja 

huoli voivat saada epätarkoituksenmukaisia mittasuhteita. Sen vuoksi tarvitaan toivoon ja toimin-

taan perustuvia pedagogisia menetelmiä, joiden avulla kasvattajien osaaminen vaikeiden aiheiden 

kohtaamisessa vahvistuu entisestään. Lopuksi teoksessa annetaan välineitä rakentaa yhdessä kestä-

vämpää tulevaisuutta ja vahvempaa suhdetta luontoon. Keholliset kokemukset ja prosessit, liikku-

minen luonnossa ja ruoka ovat tällöin keskeisessä osassa. 

33  Pekkarinen, E. & Tuukkanen, T. 2020. Emt.
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Vuoden aikana Suomessa edistettiin aktiivisesti ilmastolakia, jonka kirjoittamisessa hyödynnettiin 

kiitettävästi lasten ja nuorten – ja myös haavoittuvassa asemassa olevien lasten – näkemyksiä. Jo 

marraskuussa 2019 valtioneuvosto teki merkittävän eleen kutsuessaan suuren joukon lapsia ja nuoria 

kolmen ministerin, opetusministeri Li Anderssonin, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen ja 

ympäristöministeri Krista Mikkosen, pyöreään pöytään keskustelemaan tulevasta ilmastolaista, 

valtioiden velvollisuuksista ja lasten vaikuttamisen mahdollisuuksista. Ilmastopolitiikan pyöreän 

pöydän jäsenet antoivat vankan tuen hiilineutraaliustavoitteen kirjaamisesta lakiin ja korostivat 

valtion viranomaisten lisäksi yritysten ja yksityisten kansalaisten merkitystä ilmastonmuutoksen 

torjunnassa. Pöydässä keskusteltiin myös alueellisista eroista, oikeudenmukaisuudesta ja sopeutu-

misen merkityksestä.34 Lapsiasiavaltuutettu toi pöytään etenkin taajamien ulkopuolella asuvien ja 

luonnonvaroista riippuvaisten perheiden tilanteen sekä alueellisen eriarvoisuuden kysymyksen. 

Pyöreästä pöydästä ja nuorten kanssa käymistään keskusteluista lapsiasiavaltuutettu kiinnitti 

kuitenkin erityisesti huomiota nuorten kokemukseen siitä, että heidän vaikuttamispyrkimyksiään 

pyritään estämään ja vaikeuttamaan. Pyöreän pöydän yhteydessä kohdatuilla nuorilla oli koke-

muksia aikuisten taholta tulevasta kiusaamisesta ja maalittamisesta, jolla heidät pyrittiin vaien-

tamaan tai estämään heidän osallistumisensa esimerkiksi ilmastolakkoihin.  Tavatessaan nuoria 

Karstulassa lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota nuorten kokemukseen toisenlaisesta ulossulke-

misesta: taajamien ulkopuolella koettiin, ettei kaupungeissa ymmärretä heidän arkensa realiteet-

teja, kuten liikkumiseen, harrastamiseen ja elinkeinoon liittyviä kysymyksiä, mikä synnytti vastak-

kainasettelun kokemuksia. Saamelaisnuoren kanssa käymässään keskustelussa lapsiasiavaltuutettu 

kiinnitti huomiota kokemukseen pohjoisen radan vaikutusten ohittamisesta saamelaisnuorten 

näkökulmasta. Vaikka kokemuksista kertovien nuorten näkemykset ilmastonmuutoksesta olivat 

etäällä toisistaan tai ainakin lähestyivät aihetta eri näkökulmista, yhdisti kokemuksia tunne oman 

näkemyksen torjumisesta, vähättelystä ja ohittamisesta. Tällainen kokemus on kautta aikojen ollut 

sytykettä niin passivoitumiselle kuin radikalisoitumiselle ja sen tähden lapsiasiavaltuutettu haluaa 

kiinnittää erityistä huomiota lasten oikeuteen vaikuttaa itselle tärkeissä asioissa – etenkin omaan 

elämään ratkaisevasti vaikuttavissa ilmiöissä, jollainen maapallon tulevaisuus eittämättä on.

34   https://vnk.fi/-/1410903/ilmastotoimien-oikeudenmukaisuus-huomioitava-laajasti-suomen-tavoite-saavuttaa-
hiilineutraalius-kytkettava-vahvasti-lakiin  Katsottu 12.12.2020.

https://vnk.fi/-/1410903/ilmastotoimien-oikeudenmukaisuus-huomioitava-laajasti-suomen-tavoite-saavuttaa-hiilineutraalius-kytkettava-vahvasti-lakiin
https://vnk.fi/-/1410903/ilmastotoimien-oikeudenmukaisuus-huomioitava-laajasti-suomen-tavoite-saavuttaa-hiilineutraalius-kytkettava-vahvasti-lakiin
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Perheen uusi asema

9 artikla:  Lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos he pystyvät huolehtimaan lapsesta. 

Lapsella on oikeus pitää yhteyttää vanhempiinsa, jos lapsi ei asu vanhempiensa kanssa. 

Yhteyden pitäminen vanhempiin voidaan estää, jos yhteydenpito vahingoittaa lasta.

 18 artikla:  Lapsen vanhemmilla on yhdessä vastuu lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Heidän 

tulee toimia lapsen parhaaksi. Valtion ja kuntien täytyy tukea vanhempia ja lapsen muita 

huoltajia tässä tehtävässä.

Vuonna 2020 perhe nousi odottamatta kaiken elämän keskipis-

teeksi, kun hyvinvointiyhteiskunta sulki, vähensi tai muovasi 

uusiksi merkittävän osan jo itsestään selviksi koetuista palveluis-

taan ja instituutioistaan. Covid-19-pandemia osoitti nopeasti, ettei 

Suomea ja sen palvelujärjestelmää ole rakennettu siten, että perhei-

den rooli olisi niin suuri kuin se poikkeusaikana on ollut. Perheet 

ovat poikkeusaikana saaneet aiempaa enemmän ja aivan uudenlai-

sia rooleja toimiessaan lastensa tukena esimerkiksi koulunkäynnissä, liikkumisessa, harrastusten 

ohjauksessa, digilaitteiden hankkimisessa ja käytössä. Kaikilla perheillä ei ole ollut tähän yhtäläisiä 

mahdollisuuksia. Lapsiasianeuvottelukunnan kokouksessa elokuussa 2020 käytiin vilkasta keskus-

telua lasten eriarvoisuuden syvenemisestä ja perheiden muuttuneesta roolista.35  Erityisenä haas-

teena on, että samaan aikaan, kun perheille on yhteiskunnan taholta sälyttynyt yhä isompi rooli, on 

toisaalla purettu hyvinvointivaltion perheille rakentamia turvaverkkoja.  Hyvinvointivaltion turva-

verkkojen merkitys nousi esiin myös covid-19 -tiedepaneelin raportissa36, jossa lapsiasiavaltuutettu 

oli mukana itsenäisenä ja riippumattomana asiantuntijana. 

Perheen tilaksi määrittyi poikkeusajan myötä yhä kiinteämmin koti. Koti on sekä fyysiseen paikkaan 

liittyvä käsite että perheen sosiaalisten suhteiden järjestelmä. Paikan haltuun ottaminen muodos-

tuu siellä asuvien ihmisten päivittäisistä ja säännöllisistä tekemisistä ja heidän sosiaalisista suhteis-

taan.37 Poikkeusaika uudisti perheen päivittäisen järjestyksen ja tekemisen tavat.  Aiemman sijaan 

kodit toimivat perheen kotiarjen lisäksi yhä vahvemmin myös lasten päivähoidon ja opiskelun 

tiloina, työ- ja harrastuspaikkoina sekä lomanvieton areenoina. Perheiden ja lasten eriarvoisuuden 

lisääntyminen todentui siis myös tilallisesta näkökulmasta.

35 Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 24.8.2020. 

36 Covid-19-kriisin haitallisten vaikutusten ehkäiseminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tiedepaneelin 
vastaukset valmisteluryhmän kysymyksiin. Valtioneuvoston covid-19-tiedepaneelin raportti 1.6.2020.   https://vnk.
fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/b3c837ba-02a1-693b-ccf5-fbdada481c01/VNK_
Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf?t=1591007146000

37 Kyrönlampi-Kylmänen, T. Päiväkoti ja koti lapsen paikkana. Teoksessa K-M. Kallio & A. Ritala-Koskinen & N. 
Rutanen (toim.) Missä lapsuutta tehdään? Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. http://www.
nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/missa_lapsuutta_tehdaan.pdf

Perheen kanssa on 
ollut enemmän aikaa.

https://vnk.fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/b3c837ba-02a1-693b-ccf5-fbdada481c01/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf?t=1591007146000
https://vnk.fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/b3c837ba-02a1-693b-ccf5-fbdada481c01/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf?t=1591007146000
https://vnk.fi/documents/10616/21411573/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf/b3c837ba-02a1-693b-ccf5-fbdada481c01/VNK_Tiedepaneelin_raportti_200601.pdf?t=1591007146000
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/missa_lapsuutta_tehdaan.pdf
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/missa_lapsuutta_tehdaan.pdf
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Perheiden kokemukset poikkeusajasta vaihtelivat. Osa nautti lisääntyneestä yhteisestä ajasta ja osalla 

kotona oleminen kärjisti kenties jo olemassa olevia ongelmia entisestään arjen rakenteiden muuttu-

essa rajusti38 39 40.  Pandemiakevät etäopetuksineen kuormitti varsinkin erityistä tukea tarvitsevien 

lasten perheitä, kun palvelut muuttivat muotoaan tai jäivät tauolle heikentäen samalla vanhempien 

voimavaroja41 42. Vammaisfoorumi vetosi jo keväällä, että vammaisten lasten perheet uupuvat poik-

keusajan myötä tapahtuneeseen lasten ja perheiden tuki- ja kuntoutuspalvelujen puutteeseen43. 

Myös lasten kokemukset kotona olemisesta vaihtelivat. Osa lapsista nautti perheen lisääntyneestä 

yhteisestä ajasta. Lapsille suunnatussa kyselyssä noin kolmannes lapsista koki, että perheessä riidel-

tiin aiempaa enemmän. Neljännes koki itsensä, perheensä tai perheenjäsenensä tarvitsevan tukea 

tai apua arjesta selviytymiseen covid-19-pandemiasta johtuvan tilanteen vuoksi.44 

38 https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/vanhemmat-kokevat-covid-19-ajan-eri-tavoin-2013-jotkut-haluavat-
jaada-poikkeusaikaan Katsottu 11.12.2020.

39 https://www.ts.fi/puheenvuorot/4989812/
Mahdollisuus+joustoihin+arjen+jarjestamisessa+jakoi+lapsiperheiden+kokemuksia+koronaajasta Katsottu 11.12.2020.

40 Paju, P. 2020. Paikoiltaan siirretty arki. Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään. Lastensuojelun Keskusliiton 
verkkojulkaisu 2/2020. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto. https://www.lskl.fi/julkaisut/paikoiltaan-siirretty-arki-
selvitys/ Katsottu 11.12.2020. 

41   https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/08/etaopetus-kuormitti-erityista-tai-tehostettua-tukea-saavien-lasten-
perheita-huomattavasti Katsottu 11.12.2020.

42 Paju, P. 2020. Emt.

43 https://vammaisfoorumi.fi/wp-content/uploads/2020/04/vammaisten_oikeudet_STM_310320.pdf Katsottu 12.12.2020.

44 Lapsen Ääni 2020. Lasten näkemyksiä koronakeväästä. Helsinki: Pelastakaa Lapset ry. https://s3-eu-west-1.amazonaws.
com/pelastakaalapset/main/2020/05/22105112/Lapsen_aani_2020_FI_web.pdf Katsottu 3.12.2020.

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/vanhemmat-kokevat-covid-19-ajan-eri-tavoin-2013-jotkut-haluavat-jaada-poikkeusaikaan
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/vanhemmat-kokevat-covid-19-ajan-eri-tavoin-2013-jotkut-haluavat-jaada-poikkeusaikaan
https://www.ts.fi/puheenvuorot/4989812/Mahdollisuus+joustoihin+arjen+jarjestamisessa+jakoi+lapsiperheiden+kokemuksia+koronaajasta
https://www.ts.fi/puheenvuorot/4989812/Mahdollisuus+joustoihin+arjen+jarjestamisessa+jakoi+lapsiperheiden+kokemuksia+koronaajasta
https://www.lskl.fi/julkaisut/paikoiltaan-siirretty-arki-selvitys/
https://www.lskl.fi/julkaisut/paikoiltaan-siirretty-arki-selvitys/
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/08/etaopetus-kuormitti-erityista-tai-tehostettua-tukea-saavien-lasten-perheita-huomattavasti
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/08/etaopetus-kuormitti-erityista-tai-tehostettua-tukea-saavien-lasten-perheita-huomattavasti
https://vammaisfoorumi.fi/wp-content/uploads/2020/04/vammaisten_oikeudet_STM_310320.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2020/05/22105112/Lapsen_aani_2020_FI_web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2020/05/22105112/Lapsen_aani_2020_FI_web.pdf
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Suomalainen perhe tilastoissa 

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli alaikäisiä lapsia 1 049 057 eli 19 prosenttia väes-

töstä. Näistä lapsista 98 prosenttia asui samassa asunnossa vanhempansa tai vanhem-

piensa kanssa. Yksin asuvia alaikäisiä lapsia on 0,2 prosenttia. Vielä tätä pienempi 

määrä alaikäisistä eli parisuhteessa, jossa saattoi olla myös lapsia, tai yksin oman 

lapsen kanssa. Sellaisia alaikäisiä lapsia, jotka eivät asuneet yksin mutta eivät myös-

kään kuuluneet perheisiin, oli 0,3 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvat kimppakäm-

pässä asuvat nuoret, mutta myös alaikäiset avoparit, jotka eivät näy perhetilastoissa.45 

Kodin ulkopuolelle lastensuojelun toimenpiteenä oli vuonna 2019 sijoitettu 18  928 

lasta46.

Lasten prosenttiosuus väestöstä on vähentynyt 1960-luvulta alkaen. Tämä johtuu 

paitsi syntyvyyden laskusta myös väestön ikääntymisestä. Tilastoissa väestöraken-

teen muutos näkyy lapsiperheiden vähenemisenä, perhekoon pienenemisenä ja huol-

tosuhteen heikkenemisenä. 

Myös perherakenteet ovat muuttuneet, sillä aiemmin yleisin perhetyyppi oli aviopari 

ja lapsia, ja vuodesta 2005 alkaen yleisin perhetyyppi on ollut lapseton pari. Vuoden 

2019 lopussa lapsiperheitä oli 558 302 kappaletta, mikä on noin 3700 vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Näissä perheissä elävistä lapsista 80 prosenttia kasvaa perhetilaston 

mukaan kahden vanhemman perheessä ja joka viides yhden vanhemman perheessä. 

Aviopariperheissä (eri sukupuolen avioparit, saman sukupuolen avioparit ja rekis-

teröidyssä parisuhteessa elävät parit) elää 62 prosenttia lapsista. Avopariperheissä 

kasvavia lapsia on hieman vajaa viidennes lapsista (18  %). Lapsista 17 prosenttia 

kasvaa äidin ja lasten perheissä ja kolme prosenttia isän ja lasten muodostamissa 

perheissä. Kaiken kaikkiaan vuosittaiset muutokset perhetilastoissa ovat kovin pieniä, 

mutta pidemmällä aikavälillä muutos on selvä: avioparien perheissä kasvavien lasten 

osuus on pienentynyt ja avoparien ja yhden vanhemman perheiden osuudet puoles-

taan kasvaneet.47

45 Keski-Petäjä, M. & Pietiläinen, M. 2020. Miltä lasten Suomi näyttää tilastoissa – lasten määrä ja osuus väestössä on 
historiallisen pieni. TIETO&TRENDIT. Asiantuntija-artikkelit ja blogit. Helsinki: Tilastokeskus. https://www.stat.fi/
tietotrendit/artikkelit/2020/milta-lasten-suomi-nayttaa-tilastoissa-lasten-maara-ja-osuus-vaestossa-historiallisen-pieni/ 
Katsottu 1.12.2020.

46 https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/lastensuojelu-ja-thl/lastensuojelun-tilastoa  Katsottu 
12.12.2020. 

47 Keski-Petäjä, M. & Pietiläinen, M. 2020. Emt.

https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/milta-lasten-suomi-nayttaa-tilastoissa-lasten-maara-ja-osuus-vaestossa-historiallisen-pieni/
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/milta-lasten-suomi-nayttaa-tilastoissa-lasten-maara-ja-osuus-vaestossa-historiallisen-pieni/
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/lastensuojelu-ja-thl/lastensuojelun-tilastoa
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Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1,84. Yksilapsisia perheitä oli 43 prosent-

tia, kaksilapsisia perheitä 39 prosenttia ja kolmilapsisia perheitä 13 prosenttia. Vain 

viisi prosenttia lapsiperheistä oli sellaisia, joissa asui neljä tai useampi alle 18-vuotias 

lapsi.48

Lapset kirjautuvat perhetilastossa perheeseen sen mukaan, missä he ovat kirjoilla ja 

toistaiseksi kirjoilla voi olla vain yhdessä osoitteessa. Tuoreen selvityksen mukaan 

viidennes niistä lapsista, joiden vanhemmat asuvat erillään, asuu Suomessa kahdessa 

kodissa. Kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksan prosenttia yläkouluikäisistä vastaa-

jista asuu vuoroin molempien vanhempien luona, mutta osuudet vaihtelevat selvityk-

sestä riippuen.49 Sateenkaariperheissä eli vuoden 2019 lopussa 1366 lasta50.  

Uusperheeksi määritellään perhe, jossa on vähintään yksi alle 18-vuotias 

vain toisen vanhemman lapsi. Uusperheitä oli vuoden 2019 lopussa 50 607. 

Uusperheiden määrä väheni 110:lla edellisestä vuodesta. Uusperheiden osuus 

lapsiperheistä on pysynyt yhdeksässä prosentissa vuodesta 2004 lähtien. Hieman 

yli puolet (54 %) uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja vajaa puolet (46 %)  

avioliitossa. Uusperheissä on huomioitu ainoastaan eri  

sukupuolta olevien parien perheet. Uusperheissä on  

keskimäärin kaksi lasta eli hieman enemmän lapsia  

kuin lapsiperheissä yleensä. Lapsista 60 prosenttia  

oli äidin mukanaan tuomia lapsia. Osuus on pysynyt  

lähes samalla tasolla jo neljännesvuosisadan.51 

48 Tilastokeskus: Lapsiperheet ja lasten määrä. https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#Lapsiperheet%20ja%20
lasten%20määrä Katsottu 1.12.2020.

49 Haapanen, M. & Hakovirta, M. 2020: Lapsen vuoroasuminen ja sosiaaliturva 11 maan vertailu. Kelan työpapereita 
156:2020. Helsinki: KELA. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/320834/Tyopapereita156_korjattu_painos_
saavutettava.pdf?sequence=4&isAllowed=y Katsottu 12.12.2020.

50 Lipasti, L. & Pietiläinen, M. 2020. Sateenkaariperheiden määrä kasvaa – osa perheistä jää tilastoissa yhä piiloon. 
TIETO&TRENDIT. Asiantuntija-artikkelit ja blogit. Helsinki: Tilastokeskus. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/
sateenkaariperheiden-maara-kasvaa-osa-perheista-jaa-tilastoissa-yha-piiloon/ Katsottu 13.12.2020.

51 Pikkulapsiperheiden määrä vähentynyt lähes viidenneksellä 2010-luvulla. Tilastokeskus.  http://www.stat.fi/til/
perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_fi.html Katsottu 13.12.2020. 

https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#Lapsiperheet%20ja%20lasten%20määrä
https://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#Lapsiperheet%20ja%20lasten%20määrä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/320834/Tyopapereita156_korjattu_painos_saavutettava.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/320834/Tyopapereita156_korjattu_painos_saavutettava.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/sateenkaariperheiden-maara-kasvaa-osa-perheista-jaa-tilastoissa-yha-piiloon/
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/sateenkaariperheiden-maara-kasvaa-osa-perheista-jaa-tilastoissa-yha-piiloon/
http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_fi.html
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Yhteiskunnassa ja tilastoissa perhe ymmärretään usein kotitalousyksikkönä tai ydinperheenä. 

Näkökulma jättää huomiotta ystävien, sukulaisten tai harrastusten piiriin kuuluvien ihmisten merki-

tyksen lapsille. Pandemia nostikin esiin läheissuhteiden määrittelyn haastavuuden. Valtioneuvosto 

kehotti perheitä pysymään kotonaan ja esimerkiksi lapsia pitämään yhteyttä kavereihin etäyhteyk-

sien avulla. Aina läheiset ja lapsille tärkeät ihmiset eivät kuitenkaan asu saman katon alla.52 Lapset 

kertovat itselleen tärkeiden ihmisten olevan vanhempien ja sisarusten lisäksi esimerkiksi isovanhem-

pia, sukulaisia, valmentajia, naapureita tai varhaiskasvatuksen työntekijöitä53. Lapsiasiavaltuutettu 

kiinnitti huomiota siihen, että julkinen tiedottaminen oli varsinkin poikkeusajan alkuvaiheessa 

perhekäsitykseltään hyvin ydinperhekeskeistä. Loppuvuoteen mennessä tiedottamisessa tunnistet-

tiin myös moninainen perhekäsitys, kun joulua kehotettiin viettämään lähimmän perhe- tai ystävä-

piirin kanssa. 

Poikkeustilanne nosti esiin kysymyksiä lapsen mahdollisuudesta tavata vanhempaansa, jonka luona 

hän ei asu. Tilanne kosketti esimerkiksi lapsia, joiden vanhemmat ovat eronneet tai joiden vanhem-

mat eivät alun perinkään asuneet yhdessä tai olleet parisuhteessa, sijaisperheissä tai lastensuoje-

lulaitoksissa asuvia lapsia ja lapsia, joiden vanhempi on vankilassa. Lapsiasiavaltuutettu sai poik-

keustilan alussa kansalaisilta lukuisia yhteydenottoja liittyen lasten ja läheisten tapaamisiin sekä 

tapaamissopimuksen noudattamiseen poikkeustilanteessa. Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laativatkin pian ohjeet tapaamisoikeuden ja vuoroasumi-

sen järjestämiseksi poikkeustilanteessa ja sosiaali- ja terveysministeriö sijaishuollossa olevien lasten 

52 Valkendorff, T. & Sihvonen, E. (toim.) 2020. Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot – vuosikirja 2020. 
Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140654/
elinolot%20vuosikirja%202020%20web.pdf?sequence=1&isAllowed=y Katsottu 3.12.2020.

53 Tuukkanen, T. (toim) 2020. Lapsibarometri 2020. ”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelleja, juomaa”. Hyvä elämä 
6-vuotiaiden kokemana. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:5. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. 
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/39303646/Lapsibarometri+2020.pdf/6da552bc-a534-68ee-4c1d-0d4ed88b1501/
Lapsibarometri+2020.pdf?t=1606983374815 Katsottu 16.12.2020.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140654/elinolot%20vuosikirja%202020%20web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140654/elinolot%20vuosikirja%202020%20web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/39303646/Lapsibarometri+2020.pdf/6da552bc-a534-68ee-4c1d-0d4ed88b1501/Lapsibarometri+2020.pdf?t=1606983374815
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/39303646/Lapsibarometri+2020.pdf/6da552bc-a534-68ee-4c1d-0d4ed88b1501/Lapsibarometri+2020.pdf?t=1606983374815
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kotilomien järjestämiseksi. Vankilassa olevien vanhempien lasten tilanne oli sen sijaan heikko, sillä 

perhetapaamiset kiellettiin Rikosseuraamuslaitoksen toimesta koko maassa kokonaan maaliskuusta 

alkaen. Lapsiasiavaltuutettu sai aiheesta yhteydenottoja ja oli yhteydessä Rikosseuraamuslaitokseen. 

Vastauksessa vedottiin siihen, että vangeista merkittävä osa kuuluu riskiryhmiin ja tartuntojen 

leviämistä suljetussa laitoksessa olisi vaikea estää. Juhannuksena lasten tapaamiset jälleen aloitet-

tiin, mutta voimassa oli ehdoton koskettamiskielto. Syksyllä Rikosseuraamuslaitoksessa siirryttiin 

noudattamaan rajoituksia alueen tartuntatilanteesta riippuen siten, että perustason, kiihtymisvai-

heen ja leviämisvaiheen alueilla sijaitseviin vankiloihin sovellettiin erilaisia ohjeita. Kevääseen 

nähden merkittävä edistys oli, että alle 15-vuotiaan lapsen tapaaminen voitiin harkinnanvaraisesti 

myöntää myös leviämisvaiheen vankiloissa, jos tapaaminen voitiin toteuttaa ilman tartuntavaaraa 

esimerkiksi lapsen ja saattajan negatiivisella covid-19-testillä.54 Vankien lasten lisäksi haavoittuvassa 

asemassa olivat ne lapset, joiden vanhemmat erosivat poikkeustilanteen aikana. Poikkeustilanne 

pidensi joissakin kaupungeissa entisestään jonoja esimerkiksi lastenvalvojan palveluihin viivästyt-

täen virallisten tapaamissopimusten tekemistä. Lapsiasiavaltuutettu otti tilanteeseen kantaa syys-

kuussa erillisellä tiedotteella, jossa painotettiin lasten oikeutta tavata vanhempiaan ja lastenvalvo-

jien palvelujen saatavuuden välttämättömyyttä55. 

54  https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/korona.html Katsottu 12.12.2020.

55  Lapsiasiavaltuutetun tiedote. Pääsy lastenvalvojalle tulee turvata. https://lapsiasia.fi/-/paasy-lapsenvalvojalle-tulee-
turvata Katsottu 3.12.2020.

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/korona.html
https://lapsiasia.fi/-/paasy-lapsenvalvojalle-tulee-turvata
https://lapsiasia.fi/-/paasy-lapsenvalvojalle-tulee-turvata
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Väkivallan monet muodot ja lapsen oikeudet

19 artikla:  Aikuisten täytyy suojella lasta kaikelta väkivallalta ja huonolta kohtelulta. Lasta ei saa 

satuttaa millään tavalla. Kukaan ei saa kohdella lasta välinpitämättömästi tai käyttää 

lasta hyväkseen.

34 artikla:  Aikuisten täytyy suojella lasta seksuaaliselta häirinnältä. Kukaan ei saa houkutella tai 

pakottaa lasta seksiin.

36 artikla:  Aikuisten täytyy suojella lasta kaikenlaiselta huonolta kohtelulta.

  VÄKIVALLAN TUNNUSLUKUJA  

 » Nuorten 15–24-vuotiaiden itsemurhat ovat Suomessa muita EU-maita yleisempiä.1

 » Suomessa kuritusväkivalta on ollut kiellettyä jo 36 vuotta. 

 » 12 prosenttia 14–15-vuotiaista lapsista kertoo kokeneensa fyysistä väkivaltaa hoitavan 

aikuisen taholta kuluneen 12 kuukauden aikana (Kouluterveyskysely 2019). 

 » Nimettömänä vastanneista äideistä kuusi prosenttia kertoi kohdistaneensa alle  

2-vuotiaaseen lapseensa vakavaa väkivaltaa kuluneen 12 kuukauden aikana.2 

 » 30 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut väkivaltaa kumppaninsa taholta.3

 »  Suomessa tehdään kaksinkertainen määrä henkirikoksia 100 000 asukasta kohden 

verrattuna muihin Euroopan maihin.

 » Suomi oli henkirikostilastojen kärjessä 4. sijalla Euroopassa vuonna 2018.  

Edelle menivät Latvia, Liettua ja Viro.4  

Lähteet: 

1 https://findikaattori.fi/fi/10

2 Peltonen, K. ym. 2016: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25459986/

3 https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/vakivalta-ja-hairinta/
sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime_statistics/
fi#tahallista_henkirikosta EU-27:ss.C3.A4_vuonna_2018

https://findikaattori.fi/fi/10
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25459986/
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/vakivalta-ja-hairinta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/vakivalta-ja-hairinta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime_statistics/fi#tahallista_he
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime_statistics/fi#tahallista_he
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Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan väkivalta on vallan, kontrollin tai fyysisen 

voiman tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista siten, että tämä kohdistuu toiseen ihmiseen tai ihmis-

ryhmään ja että tämä johtaa tai voi johtaa fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen 

häiriytymiseen, perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen tai kuolemaan.56 YK:n lapsen oikeuksien 

komitean mukaan minkäänlainen lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole hyväksyttävää riippumatta 

siitä, kuinka vähäisestä väkivallasta on kyse. Komitea määrittelee väkivallan muodot tarkasti, 

muttei tyhjentävästi. Väkivallan muotoja ovat lapsen oikeuksien komitean mukaan lapsen laimin-

lyönti ja välinpitämätön kohtelu; henkinen väkivalta; ruumiillinen väkivalta; ruumiillinen kuritus; 

seksuaalinen hyväksikäyttö ja riisto; kidutus ja epäinhimillinen kohtelu tai halventava kohtelu tai 

rangaistus; lasten välinen väkivalta; itsensä vahingoittaminen; vahingolliset käytännöt; väkivalta 

joukkotiedotusvälineissä; tieto- ja viestintätekniikan välityksellä tapahtuva väkivalta; ja laitoksissa 

sekä järjestelmissä tapahtuvat lapsen oikeuksien loukkaukset.

Vuonna 2020 väkivalta – niin lapsiin kohdistettuna kuin heidän tekemänään – oli yksi mediassa 

paljon käsiteltyjä aiheita. Koska YK:n lapsen oikeuksien komitea määrittelee väkivallan monimuo-

toiseksi, voidaan väkivaltaotsikon alla käsitellä useita vuoden ilmiöitä. Lasten kohdalla kiinnitetään 

usein huomiota lähisuhdeväkivaltaan. Keväällä covid-19-pandemian myötä poliisi herätteli keskus-

telua kotihälytysten määrän lisääntymisestä ja lähisuhdeväkivallan riskin kasvusta. Myös lapsi- ja 

perhejärjestöt, kuten Rikosuhripäivystys57 ja Ensi- ja turvakotien liitto58 uutisoivat asiakasmäärien 

kasvusta ja lähisuhdeväkivallan yleistymisestä. Elämänpiirin kutistuminen kodin seinien sisäpuo-

lelle ja pandemian aiheuttama ylimääräinen stressi, kuten huoli toimeentulosta ja terveydestä, 

lisäävät lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiä. Vasta tulevina vuonna kuitenkin nähdään, lisään-

tyikö lapsiin kohdistuva väkivalta vuonna 2020.

Väkivalta harrastustoiminnassa

Vuosi käynnistyi päätöksestä, jonka Suomen Taitoluisteluliitto antoi saatuaan lokakuussa 2019 Suomen 

Olympiakomitealta ja Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (SUEK) raportin kahden valmentajan 

epäasiallisesta käyttäytymisestä. Raportin pohjalta asia päätettiin viedä liiton kurinpitolautakun-

nan käsiteltäväksi, joka 17.1.2020 antamassaan päätöksessä totesi toisen valmentajan syyllistyneen 

urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan 

kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä. Toisen valmentajista todettiin muun 

56 Bildjuschkin, K., Ewalds, H., Hietamäki, J., Kettunen, H., Koivula, T., Mäkelä, J., Nipuli,S., October, M., Peltonen, J. & 
Siukola, R. 2020: Väkivaltakäsitteiden sanasto. Työpaperi 1/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://
www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139150/URN_ISBN_978-952-343-211-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y Katsottu 
7.12.2020.

57 https://www.riku.fi/rikosuhripaivystys/rikuteema/1-2020/koronakriisi-nakyy-rikosuhrityossa-moni-kokee-
tuplakuormitusta-rikoksesta-ja-koronahuolista/ Katsottu 8.12.2020.

58 https://www.sttinfo.fi/tiedote/ensi--ja-turvakotien-liitossa-ennatysmaara-avunhakijoita?publisherId=3741&releas
eId=69889771 Katsottu 8.12.2020.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139150/URN_ISBN_978-952-343-211-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139150/URN_ISBN_978-952-343-211-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.riku.fi/rikosuhripaivystys/rikuteema/1-2020/koronakriisi-nakyy-rikosuhrityossa-moni-kokee-tuplakuormitusta-rikoksesta-ja-koronahuolista/
https://www.riku.fi/rikosuhripaivystys/rikuteema/1-2020/koronakriisi-nakyy-rikosuhrityossa-moni-kokee-tuplakuormitusta-rikoksesta-ja-koronahuolista/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/ensi--ja-turvakotien-liitossa-ennatysmaara-avunhakijoita?publisherId=3741&releaseId=69889771
https://www.sttinfo.fi/tiedote/ensi--ja-turvakotien-liitossa-ennatysmaara-avunhakijoita?publisherId=3741&releaseId=69889771
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muassa rikkoneen sääntöjä jättämällä puuttumatta tällaiseen käytökseen. Kurinpitolautakunta 

määräsi ensin mainitulle valmentajalle 12 kuukauden mittaisen liiton alaista kilpailutoimintaa 

koskevan kilpailukiellon ja toiselle valmentajalle varoituksen. Kurinpitolautakunta myös katsoi, 

että valmentajien seuran olisi tullut puuttua epäasialliseen käytökseen tehokkaammin.59 Tapaus 

herätti julkisuudessa laajaa keskustelua lasten oikeudesta väkivallattomaan ja turvalliseen vapaa-

ajan harrastamiseen. 

Harrastuksissa tapahtuva väkivalta on ollut lapsiasiavaltuutetun toiminnan kohteena. 

Lapsiasiavaltuutettu kirjoitti aiheesta Päivi Bergin ja Mikko Salasuon toimittamaan teokseen 

todeten, että paitsi että lapsilla on oikeus harrastaa, on heillä myös oikeutensa harrastusmaailmassa. 

Tämä merkitsee, että kaikenlaiseen syrjintään ja epäasialliseen kohteluun tulee harrastuksissa olla 

nollatoleranssi.  Lisäksi on huolehdittava siitä, että lapsen oikeus kouluun, lepoon ja virkistäyty-

miseensekä sosiaalisiin suhteisiin ja omaehtoiseen toimintaan säilyy.60 Lapsiasiavaltuutettu tapasi 

aiheen tiimoilta Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n edustajia maaliskuussa yhdessä taito-

luistelija Kiira Korven kanssa ja tapasi helmikuussa Suomen Olympiakomitean edustajia urheilu-

yhteisön uuden vastuullisuusohjelman asioissa. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu osallistui kesäkuussa 

SUEK:n ja kansallisen lapsistrategian järjestämään aihetta käsittelevään pyöreän pöydän keskuste-

luun ja opetus- ja kulttuuriministeriön Lasten oikeudet urheilussa -teemaseminaariin joulukuussa 

2020. Hyvällä syyllä voidaan todeta, että urheilu- ja liikuntajärjestöt ovat pyrkineet edistämään väki-

vallattomuutta lasten harrastuksissa. Edelleen on kuitenkin tehtävää. Lapsen oikeuksista tarvittai-

siin edelleen ymmärtämystä lajiliittojen kenttätasolle asti. Lisäksi taide- ja kulttuuriharrastuksissa 

tapahtuva lasten kaltoinkohtelu ja häirintä on edelleen käsittelemätön aihe, joka tulisi urheilun ja 

liikunnan lisäksi ottaa toiminnan kohteeksi.

Lasten välinen väkivalta

Jo kesällä uutisoitiin vakavista väkivallanteoista, joissa epäillyt olivat alaikäisiä – osa alle 15-vuoti-

aita. Koulujen alkaessa vakavia väkivallantekoja ilmeni useammassa koulussa ja lapsiasiaval-

tuutettu otti aiheeseen kantaa eri tiedotusvälineissä. Lapsiasiavaltuutettu halusi muistuttaa, että 

lasten väkivaltaisuus on aina koko yhteisön ongelma ja sen ratkaisun avaimet ovat aikuisten 

käsissä. Syksyn edetessä Helsingissä tapahtui henkirikos, jonka tekijäksi epäiltiin kolmea alaikäistä. 

Samalla Helsingin Sanomat uutisoi ryöstöjen ja katuväkivallan uusista muodoista61 ja sisäministeriö 

59 https://www.stll.fi/2020/01/17/kurinpitolautakunnan-paatos-koskien-valmentajien-epaasiallista-kayttaytymista/ Katsottu 
7.12.2020.

60 Pekkarinen, E., 2020: Lapsen oikeudet ja harrastustoiminta. Teoksessa P. Berg, K. Lehtonen & M. Salasuo (toim.) ”Siitä on 
pikemminkin vaiettu.” Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa 
ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, 30–35. https://www.nuorisotutkimusseura.
fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf Katsottu 
7.12.2020.

61 https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007609651.html Katsottu 8.12.2020.

https://www.stll.fi/2020/01/17/kurinpitolautakunnan-paatos-koskien-valmentajien-epaasiallista-kayttaytymista/
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007609651.html
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julkaisi 11.11.2020 Poliisihallituksen tilastojen pohjalta kuvion henkirikoksista ja niiden epäilyistä, 

joissa tekijäksi epäilty on alaikäinen. Lapsiasiavaltuutettu totesi kuvion monilta osin virheelli-

seksi ja tulkinnanvaraiseksi, minkä jälkeen kuvio korjattiin 14.11.2020. Nuorisorikollisuus hallitsi 

eduskunnan kyselytuntia 12.11.2020 ja keskustelussa vaadittiin mm. lasten arestia ja eristämistä. 

Oikeusministeri torjui ehdotukset YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vastaisina ja peräänkuulutti 

toimivampaa lastensuojelua.62 Lapsiasiavaltuutettu oli yhteydessä sisäministeriin, poliisiin, tutkijoi-

hin ja eri järjestöihin sekä osallistui tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon pyöreän pöydän 

keskusteluun nuorisorikollisuuden ja väkivallan vähentämisestä. Joulukuussa Helsingissä tapahtui 

jälleen uusi henkirikos, jossa uhri oli 16-vuotias ja tekijöiksi epäiltiin kolmea hänen ikätoveriaan 

ja ystäväänsä. Uutinen järkytti syvästi koko maata. Tapahtumien johdosta lapsiasiavaltuutettu on 

tässä vuosikertomuksessa tehnyt erillisen kannanoton lasten ja nuorten välisen väkivallan ottami-

seksi välittömästi intensiivisen ehkäisytyön kohteeksi Suomessa. 

Miten väkivaltaa voidaan estää?

Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että lasten väkivaltainen ja rikollinen käyttäytyminen ovat vakavia 

ilmiöitä, jotka kielivät laajemmista yhteisön ja yhteiskunnan ongelmista. Kriminologisissa teori-

oissa63 on voitu löytää näyttöä niin yksilöön liittyvistä, tilanteeseen liittyvistä kuin yhteisöön liitty-

vistä tekijöistä, jotka lisäävät rikollisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen riskiä. Rikollisuudelle anta-

vat maaperää lapsen temperamenttiin liittyvät tekijät, kuten impulsiivisuus ja itsehallinnan puute, 

sekä kasvatukseen liittyvät tekijät, kuten laiminlyövä tai ristiriitainen kasvatuskulttuuri, vanhem-

pien kasvatuksellisen ohjauksen puute ja kuritusväkivalta. Lisäksi vaikutusta on tilannetekijöillä: 

joskus tilanne on yksilölle niin vaikeasti hallittava, että käyttäytyminen riistäytyy käsistä. Lisäksi 

62  https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-144-2020 Katsottu 8.12.2020.

63  Kivivuori, J. 2013. Rikollisuuden syyt. Helsinki: Nemo.

https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-144-2020
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rikollisuuden ja väkivallan todennäköisyyttä lisäävät ympäröivään yhteiskuntaan liittyvät tekijät, 

kuten koulutusmahdollisuuksien puute, työttömyys, köyhyys, palvelujärjestelmän ohuus ja kansan-

talouden häiriöt. Kun tutkimuksissa on tiedusteltu nuorten käsityksiä omasta väkivaltaisuudesta ja 

rikollisuudesta, korostuu vastauksissa ympäröivien ihmisten vaikutus: väkivaltainen toimintamalli 

opitaan usein lapsuudenkodissa ja se toimii ratkaisukeinona vertaissuhteissa ja lopulta suhteessa 

ulkomaailmaan.64 Suomessa on omaksuttu useita moniammatillisia malleja nuorten auttamiseksi, 

mutta niidenkin kohdentamisessa ja tehostamisessa olisi käytettävä tietoa, jota kerätessä kuullaan 

lapsia itseään. Muuten moniammatillisen yhteistyön tavoitteet ja mielekkyys voivat jäädä nuorelta 

hämäriksi ja vaikutuksiltaan tehottomaksi. 

Öö... kerran mulla oli yksi palaveri jossa oli yksitoista ihmistä. Minä, kaksi poliisia, kaksi sossua, 

toinen sossu, mun psykologi, äitin psykologi, minä, äiti, iskä, kuraattori, terkka, sit oli yks 

erityisluokanope, oman luokan ope, reksi. Olihan niitä paljon enemmän kuin yksitoista *nauraa* 

öö... kuka muu? Niin ja sitten luokanvalvoja. Kyllä. (Sofia) 

Ote teoksesta Haikkola ym. 2020, 122.

On syytä korostaa, että tilastojen valossa henkeen ja terveyteen kohdistuvat selvitetyt rikokset, joissa 

epäilty tekijä on alaikäinen, ovat vähentyneet koko 2000-luvun. Vain alle 15-vuotiaiden pahoinpi-

telyrikoksissa on kasvua, mikä selittyy ilmoitusvelvollisuuteen vuonna 2014 tehdyllä muutoksella. 

Vuotta 2020 koskevat Poliisihallituksen ennakkotilastot ovat kuitenkin antaneet viitteitä etenkin 

henkirikoksista ja niiden yrityksistä epäiltyjen alaikäisten määrällisestä kasvusta. Tämä kehitys on 

syytä taittaa alkuunsa. 

On muistettava, että rikollisuus ja erityisesti väkivaltaisuus ovat muitakin ilmiöitä kuin tilastoja. 

Väkivalta on tekoja, mutta se voi olla myös yhteisön yllä väreilevä vaaran kokemus ja tunnetila. 

Pahimmillaan väkivaltainen ilmapiiri ruokkii lasten toisiaan kohtaan ja sukupolvien toisiaan 

kohtaan kokemaa epäluottamusta ja pelkoa, mitkä taas lisäävät todellisten väkivallantekojen 

todennäköisyyttä. Lisäksi väkivaltainen yhteiskunta ruokkii väkivaltaisuutta myös lasten keskuu-

dessa, minkä vuoksi on kiireisesti toimeenpantava koko yhteiskunnan väkivaltaisuutta vähentä-

viä toimenpiteitä sen lisäksi, että uhrien auttamiseksi ja tekijöiden pysäyttämiseksi sovelletaan jo 

tehokkaiksi todettuja menetelmiä65. Myönteistä on, että vuoden aikana käynnistyivät useat aiemmin 

kaavaillut kehittämisohjelmat, kuten Barnahus-hanke, ihmiskaupan vastaisen ohjelman kehittämis-

hanke ja lisäksi perustettiin Lanzarote-sopimuksen66 toimeenpanosuunnitelmaa laativa työryhmä. 

Lapsiasiavaltuutettu seuraa näiden etenemistä asiantuntijana ja pyrkii edistämään niiden jalkautu-

mista lasten arkeen. 

64 Haikkola, L., Hästbacka, N. & Pekkarinen, E. (toim.) 2020: Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja 
kustannusten näkökulmia palveluihin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:34. Helsinki: 
Valtioneuvoston kanslia. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161548/34_Kuka%20vastaa%20
nuorten%20rikoksiin.pdf?sequence=4&isAllowed=y Katsottu 8.12.2020.

65 Tehokkaista menetelmistä esim. emt. Haikkola ym. 2020. 

66 Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161548/34_Kuka%20vastaa%20nuorten%20rikoksiin.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161548/34_Kuka%20vastaa%20nuorten%20rikoksiin.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Materiaalinen elintaso

26 artikla: Lapsilla ja vanhemmilla on oikeus tarvittaessa saada valtiolta apua raha-asioissa.

27 artikla: Lapselle pitää turvata koti, ruokaa ja riittävästi vaatteita. Valtion ja kuntien pitää auttaa 

vanhempia niin, että lapsella on kaikin puolin hyvät olot kasvaa ja kehittyä.

Uusi vuosikymmen alkoi Suomen kansantalouden kannalta epävarmoissa merkeissä. Joulukuussa 

tehdyssä talousennusteessa talouskasvun arvioitiin olevan kotimaisen kysynnän varassa ja ulko-

maankaupan näkymiä pidettiin heikkoina. Vuodelle 2020 ennustettiin yhden prosentin kasvua brut-

tokansantuotteeseen ja työllisten sekä nimellisansioiden määrän ennakoitiin kasvavan.67 Covid-19-

pandemian ennakoimattomuutta ilmentää, että kevään 2020 talousennusteessa todettiin pandemian 

ja sen leviämisen estämisen keinojen sekoittaneen ihmisten arkirutiinit, ajaneen yrityksiä ahdin-

koon ja kääntäneen talousennusteet ylösalaisin kaikkialla maailmassa – myös Suomessa68.

Kotitalouksien kannalta covid-19-pandemia merkitsi täysin uudenlaista tilannetta. Monessa 

perheessä koettiin lomautuksia ja irtisanomisia. Työ  ja elinkeinoministeriön mukaan TE-toimistoissa 

oli lokakuun 2020 lopussa yhteensä 312 700 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 88 000 enemmän kuin 

vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,9 prosenttia, eli 3,3 prosent-

tiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 57 200, mikä oli 42 000 

lomautettua enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 12  000 vähemmän 

kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Työmarkkinoiden ahdinko kuritti ihmisiä koko maassa,-

kaikilla aloilla, kaikissa ikäryhmissä ja sekä miesten että naisten joukossa.69

Kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen noudatti 1990-luvun laman kaavaa. Kotitaloudet sopeuttivat 

kulutuskäyttäytymistään enemmän kuin käytettävissä olevat tulot olisivat edellyttäneet. Näin kotita-

louksien kausitasoitettu säästämisaste nousi nollan prosentin tuntumasta 9,7 prosenttiin. Yksityisen 

kulutuksen supistuminen merkitsee kansantalouden kannalta tärkeiden kotimaisten markkinoiden 

hiljenemistä. Samalla kotitalouksien velkaantumisaste nousi yli 130 prosenttiin.70 

67 Taloudellinen katsaus. Talvi 2019. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019: 69. Helsinki: Valtiovarainministeriö.  https://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161966/VM_2019_69.pdf?sequence=1&isAllowed=y Katsottu 28.11.2020.

68 Taloudellinen katsaus. Kevät 2020. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:13. Helsinki: Valtiovarainministeriö. https://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162181/VM_2020_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y Katsottu 28.11.2020. 

69 Työllisyyskatsaus. Lokakuu 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. https://www.
temtyollisyyskatsaus.fi/Textbase/Tkat/Pdf/Tkat_fi.pdf Katsottu 28.11.2020. 

70 Kaunisto, J., 2020. Talous laskussa, kotitalouksien säästäminen kasvussa – mistä on kyse? Tieto & Trendit: Asiantuntija-
artikkelit ja ajankohtaisblogit. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/talous-laskussa-
kotitalouksien-saastaminen-kasvussa-mista-on-kyse/ Katsottu 28.11.2020. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161966/VM_2019_69.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161966/VM_2019_69.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162181/VM_2020_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162181/VM_2020_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Textbase/Tkat/Pdf/Tkat_fi.pdf
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Pandemian vaikutukset lapsiperheiden taloudelliseen tilanteeseen ovat riippuvaisia kriisiä edel-

täneestä taloudellisesta tilanteesta, perheen työllisyystilanteesta ja velkaantumisasteesta. Niissä 

perheissä, joissa kaksi työssäkäyvää vanhempaa on saanut pitää työpaikkansa, taloudellinen tilanne 

on voinut kohentua kulutuksen vähentyessä. Perheissä, joita työttömyys, kysynnän romahtaminen 

tai konkurssit ovat koetelleet, on jouduttu ehkä ensimmäistä kertaa taloudellisten vaikeuksien 

äärelle. Perheissä, joiden tilanne on jo ennen pandemiaa ollut vaikea, tilanne on voinut luisua aiem-

paa heikompaan tilaan, sillä tulonsiirtojen reaaliarvon heikkeneminen on kurittanut perheitä jo 

vuosien ajan. Lisäksi noin puolet köyhien lapsiperheiden huoltajista käy töissä, tyypillisesti matala-

palkka-aloilla kuten palvelu- ja myyntisektorilla, johon pandemia on iskenyt kovimmin71.72 Sen sijaan 

toimeentulotukea saavissa lapsiperheissä pandemia saattoi vaikuttaa myönteisesti käytettävissä 

oleviin tuloihin, kun toimeentulotuen asiakkaille päätettiin maksaa ylimääräistä epidemiakorvausta. 

Kansantalouden ja työmarkkinoiden kriisi heijastui välittömästi ihmisten viimesijaiseksi toimeentu-

lon turvaksi tarkoitetun toimeentulotuen käyttöön. Perustoimeentulotuen hakijoiden määrä kään-

tyi kasvuun jo huhtikuussa 2020, joskin valtaosa uusista hakijoista oli 18–24-vuotiaita nuoria, joihin 

palvelu- ja myyntityösektorin töiden loppuminen on iskenyt rajuimmin. Lapsiperheitä perustoi-

meentulotuen saajista on noin viidennes ja heillä toimeentulotuki paikkaa tyypillisesti muun talou-

dellisen turvan, kuten riittämättömän asumistuen tai työttömyysturvan, aukkoja. Toimeentulotukea 

saava lapsiperhe on usein yhden huoltajan perhe. Merkittävä kädenojennus toimeentulotukea 

saaville tehtiin syyskuussa 2020, kun eduskunta hyväksyi lain väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. 

Sitä päätettiin maksaa perustoimeentulotukea kevään 2020 aikana saaneille toimeentulotuen asiak-

kaille 75 euroa kuukaudessa kullekin perheenjäsenelle neljän kuukauden ajalta. Epidemiakorvausta 

perusteltiin kevään poikkeusoloista aiheutuneilla sosiaalisilla ja taloudellisilla seurauksilla, jotka 

heijastuivat ruoka-avun lisääntyneeseen kysyntään ja vuokrarästien sekä muiden velkaongelmien 

kasvuun73.74 Etenkin monilapsisissa toimeentulotukea saavissa perheissä päätös oli talousvaiku-

tuksiltaan merkittävä. Epidemiakorvaus ei kuitenkaan auttanut vähävaraisia lapsiperheitä, joiden 

tulot muodostuvat palkkatuloista, muusta sosiaaliturvasta tai joiden talous oli romahtanut velkojen 

vuoksi.  

Lapsiperheiden ahdingon lievittämiseksi käynnistettiin useita hyväntekeväisyyskampanjoita, 

joissa järjestöillä, yrityksillä, yhdistyksillä, säätiöillä ja yksityisillä ihmisillä oli merkittävä rooli. 

Kansalaisyhteiskunta osoitti voimansa hyvinvointivaltion keskeisenä toimijana, joka pystyi nopeassa 

71 Työllisyyskatsaus. Lokakuu 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. https://www.
temtyollisyyskatsaus.fi/Textbase/Tkat/Pdf/Tkat_fi.pdf Katsottu 28.11.2020.

72 Karvonen, S. & Salmi, M., 2016. Lapsiköyhyys Suomessa 2010-luvulla. Työpaperi 30/2016. Helsinki: Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131589/URN_ISBN_978-952-302-742-8.
pdf?sequence=1&isAllowed=y Katsottu 28.11.2020. 

73 Sosiaalibarometri 2020. Helsinki: Suomen sosiaali ja terveys ry. SOSTE. https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/07/
SOSTE-Sosiaalibarometri-2020.pdf Katsottu 28.11.2020. 

74 Hallituksen esitys HE 105/2020 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta 
ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/
HallituksenEsitys/Sivut/HE_105+2020.aspx Katsottu 28.11.2020.
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tahdissa vastaamaan ihmisten hätään ja tarpeisiin. Ihmisille järjestettiin ruoka-apua, lounaskasseja, 

vaate- ja laitekeräyksiä sekä tukea läksyjen lukuun. 

Pandemia teki näkyväksi myös lapsiperheiden asumisen ahtauden, kun 59 prosenttia työssäkäy-

vistä siirtyi etätöihin, peruskoulujen oppilaat siirtyivät etäkouluun ja varhaiskasvatukseen vietiin 

vain sitä välttämättä tarvitsevat lapset.  Joka viidennessä asuntokunnassa oli alle 18-vuotiaita lapsia 

ja kahdeksaan prosenttiin asuntokunnista kuului alle seitsemänvuotiaita lapsia vuonna 2018. 

Lapsiperheistä kolmannes asuu ahtaasti ja erityisen ahtaasti asutaan Uudellamaalla sekä maakun-

tien suurissa kaupungeissa. Peräti kolmeen neljästä ahtaasti asuvasta asuntokunnasta kuului alle 

18-vuotiaita lapsia.75 Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ahtaalla asumisella on lukuisia 

haitallisia vaikutuksia, jotka liittyvät riittämättömän tilan aiheuttamiin vaikeuksiin kotitalouden 

arkisen rytmin, kuten levon, leikin, ruokailun ja yksityisyyden järjestelyissä. Ahtaan asumisen on 

todettu olevan stressaavaa riippumatta maan kulttuurista tai yleisestä elintasosta. Tutkimukset ovat 

osoittaneet vahvan yhteyden ahtaan asumisen ja tartuntatautien sekä kohtalaisen yhteyden ahtaan 

asumisen ja mielenterveyden ongelmien välillä. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet ahtaan asumi-

sen yhteyden lasten heikompaan osallistumiseen koulutuksessa76.77  Covid-19-pandemian aikana 

ahtaan asumisen epäiltiin lisänneen tartuntojen yleisyyttä tietyillä alueilla ja väestöryhmissä, kuten 

maahanmuuttajiin ja vähemmistöihin lukeutuvissa lapsiperheissä78.

Yhteenvetoa vuoden 2020 lasten ja lapsiperheiden materiaalisesta elintasosta on vaikeaa tehdä. 

Valtion tarkastusvirasto arvioi, että hallituksen finanssipoliittiset toimet covid-19-kriisissä ovat 

olleet ajoitukseltaan ja mittakaavaltaan oikeansuuntaisia, mutta talouspolitiikan pitkän aikavälin 

suunnitelma tilanteesta selviämiseksi on vielä jäsentymätön.79 Lapsiperheiden köyhyys ja elintason 

polarisoituminen on ollut Suomessa ongelmana vuoden 1990 lamavuosista asti ja covid-19-pande-

mia tuskin korjaa kehitystä. Mikäli pandemian torjunnassa onnistutaan, elinkeino- ja työmarkkinat 

palautuvat ja säilyttävät toimintakykynsä, ja sosiaaliturvaa tarvitsevat lapsiperheet kyetään pitä-

mään taloudellisen kehityksen matkassa, pandemian seuraukset lasten materiaalisille olosuhteille 

pysyvät maltillisina. Jos näissä toimissa sen sijaan epäonnistutaan, kielteiset seuraukset voivat olla 

pitkäkestoiset ja näkyä myös tulevien sukupolvien materiaalisten elinolojen puutteina. 

75 Halonen, I., 2020. Karanteeni näyttää asumisväljyyden – moni lapsiperhe asuu ahtaasti. Tieto & Trendit: Asiantuntija-
artikkelit ja ajankohtaisblogit. Helsinki: Tilastokeskus. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/karanteeni-nayttaa-
asumisvaljyyden-moni-lapsiperhe-asuu-ahtaasti/ Katsottu 28.11.2020. 

76 Goux DM & Maurin E., 2005: The effect of overcrowded housing on children’s performance at school. Journal of Public 
Economics 89 (5), 797–819.

77 WHO Housing and health guidelines, 2018. Household Crowding.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535289/ 
Katsottu 28.11.2020. 

78 Saukkonen, P., 2020: Korona ja kansainvälinen muuttoliike. Kaupunkitiedon verkkolehti Kvartti. Helsinki: Helsingin 
kaupunki. https://www.kvartti.fi/fi/blogit/koronavirus-ja-kansainvalinen-muuttoliike Katsottu 28.11.2020. 

79 Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020. 
Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset k 21/2020 vp. https://www.vtv.fi/app/
uploads/2020/12/valtiontalouden-tarkastusviraston-erilliskertomus-eduskunnalle-finanssipolitiikan-valvonnan-raportti-
2020-k212020vp.pdf Katsottu 12.12.2020.
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Terveys

6 artikla:  Lapsella on oikeus elämään. Valtion täytyy taata, että lapset saavat kasvaa ja kehittyä 

mahdollisimman hyvissä oloissa.

24 artikla:  Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä. Lapsella on oikeus saada hoitoa ja 

apua, jos hän sairastuu. Lapsella on oikeus päästä lääkäriin. Myös vauvaa odottavien 

äitien terveydestä pitää huolehtia.

33 artikla:  Aikuisten täytyy suojella lasta huumeilta. 

Vuoden alussa, covid-19-viruksen leviämisen alkuvaiheessa, sen 

muodostamaa uhkaa lasten terveydelle ei vielä tunnettu.  Jo helmi-

kuussa kiinalaistutkijat raportoivat, että virus olisi alle 1-vuotiailla erit-

täin harvinainen ja infektio lievä80. Maalis- ja huhtikuun aikana uuti-

soitiin ristiriitaisia tutkimustuloksia viruksen tarttuvuudesta lapsiin 

sekä lasten alttiudesta tartuttaa virusta eteenpäin. Luotettavan tutki-

mustiedon puuttuessa peruskoulut siirtyivät etäopetukseen 18. maalis-

kuuta 2020 ja samalla varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempia 

kehotettiin ottamaan lapset kotihoitoon. Kevään edetessä lääkärikunnasta tuli yhä voimakkaampaa 

kritiikkiä koulujen fyysistä sulkemista kohtaan ja samaan kritiikkiin yhtyi valtioneuvoston aset-

tama itsenäinen ja riippumaton Tiedepaneeli, joka suositteli koulujen avaamista toukokuun alussa. 

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen työskenteli Tiedepaneelissa itsenäisenä ja riippumattomana 

asiantuntijana. Covid-19-viruksesta aiheutuva terveysriski arvioitiin lapsille koulujen sulkemisesta 

ja etäopetuksesta aiheutuvia haittoja pienemmäksi ja koulut avattiin kaikille oppilaille uudestaan 

14.5.2020. 

Keväällä 2020 terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä siirrettiin monin paikoin muihin 

terveydenhuollon tehtäviin myös alueellista tautitilannetta huomioimatta. Neuvolan ja koulu- sekä 

opiskeluterveydenhuollon käyntimäärät kääntyivät Avohilmo-rekisterin mukaan laskuun jo maalis-

kuun ensimmäisellä viikolla. Käyntimääriä vähensi myös asiakkaiden kokema pelko tartuntatau-

tia kohtaan. Keväällä 2020 esimerkiksi kouluterveydenhuollon käynnit vähenivät 75 prosenttia yli 

40  000 käynnistä noin 10  000 käyntiin81. Vähennykset käyntimäärissä jatkuivat syksyyn: viikolla 

39 äitiysneuvolan käyntimäärät olivat 22 prosenttia, lastenneuvolan 25 prosenttia ja kouluterve-

ydenhuollon 26 prosenttia sekä opiskeluterveydenhuollon 40 prosenttia pienemmät kuin vuotta 

80 Wei M, Yuan J, Liu Y, Fu T, Yu X, Zhang Z. Novel Coronavirus Infection in Hospitalized Infants Under 1 Year of Age in 
China. JAMA. 2020;323(13):1313–1314. doi:10.1001/jama.2020.2131 

81 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-521-6 Katsottu 29.11.2020.

Pelkäsin, että 
jollekin sukulaiselle 
tulee se.
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aiemmin.82 Lisäksi rokotusohjelmat ovat viivästyneet neuvolakäyntien harventuessa ja vähetessä.  

Perusterveydenhuollon äitiysneuvolakäynnit vuonna 2020 ovat pienemmät kuin vuonna 2019 

ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan trendi säilyisi vuoden 2020 loppuun saakka.83 

Erikoissairaanhoidossa todistettiin viidenneksen palveluvaje vuoteen 2019 verrattuna84. 

Äitiys- ja lastenneuvolassa ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollossa työskentelevien ammat-

tilaisten arvio vuoden 2020 perusterveydenhuollon tilanteesta oli laajassa kyselytutkimuksessa 

lohduton. Neuvolahenkilöstöstä 59–90 prosenttia arvioi, että perheiden taloudelliset vaikeudet, 

yksinäisyys ja turvattomuus, vanhemmuuden haasteet ja parisuhde- sekä mielenterveysongelmat 

kasvoivat huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Kirjallisissa vastauksissaan ammattilaiset 

arvostelevat kovin sanoin käytäntöä, jossa henkilöstöä vähennetään samalla kun huoli lasten hyvin-

voinnista kasvaa. Kouluterveydenhuollossa henkilöstön väheneminen vaikutti kaikkeen toimintaan, 

mutta erityisen paljon ennaltaehkäisevään toimintaan kuten raskauden ehkäisyneuvontaan. Myös 

kouluterveydenhuollossa raportoitiin huolta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista. Kuvaavaa 

on, että moni kokenut kouluterveydenhuollon ammattilainen kuvaili syksyä sanoin ”pahin syksy 

ikinä”.85 

On tärkeää huomata, että covid-19-kevään aikana vähennetyt terveystarkastukset ovat lakisääteisiä 

(VNA 338/2011)86. Covid-19-viruksen sijaan merkittävän uhan lasten terveydelle ovatkin aiheuttaneet 

vuonna 2020 tehdyt terveydenhuollon henkilöstön siirrot muihin tehtäviin, palvelujen rajoitukset ja 

kiireettömän hoidon siirrot. Niin neuvolaterveydenhuollon, kouluterveyshuollon, perusterveyden-

huollon kuin erikoissairaanhoidon käynnit ovat vähentyneet merkittävästi, mikä on voinut aiheut-

taa sairauksien alidiagnosointia tai alihoitoa sekä jo olemassa olevien terveysongelmien vaikeutu-

mista. Lapsiasiavaltuutettu kiinnitti viime vuosikirjassa huomiota etenkin lasten mielenterveyden 

häiriöiden vuoksi kirjoitettujen ei-kiireellisten lähetteiden ruuhkautumiseen ja lasten psyykelääk-

keiden käytön lisääntymiseen. Covid-19-pandemia kuormittaa lasten mielenterveyttä usealta suun-

nalta lisäämällä koettua ahdistusta, murentamalla arjen rutiineja ja rakenteita sekä uhkaamalla 

niin hoitoon pääsyä kuin sen jatkuvuutta. Lapsiasiavaltuutettu toteaakin, että vuonna 2019 myön-

teisellä tavalla aloitettua ja hallitusohjelmassa tunnustettua mielenterveysstrategiaa on edistettävä 

poikkeusajoista huolimatta.

82 Hakulinen T., Hietanen-Peltola M., Hastrup A., Vaara S., Jahnukainen J. & Varonen P. 2020. ”Pahin syksy ikinä” Lasten, 
nuorten ja perheiden peruspalvelut koronasyksynä 2020. Työpaperi 37/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140643/URN_ISBN_978-952-343-579-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Katsottu 29.11.2020.

83 Elonsalo U. 2020. Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä edellisvuotta vähemmän. Koronaepidemian vaikutukset 
hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen. THL:n seurantaraportti, viikot 39–40/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052038462  Katsottu 29.11.2020

84 https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/koronan-vaikutukset-yhteiskuntaan-
ja-palveluihin#Erikoissairaanhoidossa Katsottu 29.11.2020. 

85 Hakulinen ym. 2020. Emt. 

86 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä 
suun terveydenhuollosta 338/2011. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
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Toisin kuin muualla Euroopassa, Suomessa huumausaineiden käyttö kääntyi kevään lyhyen notkah-

duksen jälkeen kasvuun kesällä ja syksyllä 2020. Etenkin Suomessa jo pitkään keskeisimpänä 

huumausaineena olleen amfetamiinin määrät jätevedessä kasvoivat ennätyslukemiin.87 88 Samalla 

lisääntyi huoli alaikäisten huumeidenkäytöstä ja katuväkivallasta. Lapsiasiavaltuutettu nostikin 

esiin päihderiippuvaisten nuorten tilanteen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valtion talousarvion 

käsittelyn yhteydessä89. Länsi-Uudenmaan poliisista kerrottiin marraskuussa 2020 nuorten määrän 

huumausainerikoksista ja -käyttörikoksista kiinnijääneiden joukossa lisääntyneen vuoden 2020 

tammi-syyskuussa edelliseen vuoteen verrattuna. Alle 15-vuotiaiden osalta kasvua on tullut 20 tapa-

usta, jolloin kokonaismäärä oli 43. Lisäys 15–17-vuotiaiden kiinnijääneiden määrässä vastaavana 

aikana oli 34 tapausta ja kokonaismäärä 124. 

Nuorten huumerikollisuuteen on liittynyt muuta rikollisuutta, kuten nuorten välisiä pahoinpitelyjä 

ja ryöstöjä.90 Paheneva huumetilanne voi johtaa päihderiippuvaisten nuorten joutumisen rikoskier-

teeseen tai heikkoon fyysiseen ja psyykkiseen kuntoon. Vastaavan kaltaisia ongelmia voi olla myös 

lastensuojelulaitoksista karanneilla nuorilla ja lastensuojelulaitosten vaikeus vastata päihderiippu-

vaisten nuorten tarpeisiin tunnustettiin lapsiasiavaltuutetun 26.10.2020 pidetyssä pyöreän pöydän 

keskustelussa lastensuojelun laitoshoidon tulevaisuudesta. Päihderiippuvaisten vanhempien  

perheissä lasten vaara tulla kaltoinkohdelluiksi tai laiminlyödyiksi on aiempaa suurempi. Edellä 

mainitut ongelmat lisäävät usein lastensuojelun tarvetta. 

Vuonna 2020 eduskunnassa käsiteltiin asiakasmaksulain uudistusta. Asiakasmaksulain osittaisuu-

distuksessa esitetään myönteisiä muutoksia, kuten poliklinikkakäyntien maksuttomuutta ja lasten 

terveydenhuollon käyntikulujen siirtymistä vanhempien maksukattoon. Lapsiasiavaltuutettu esitti, 

että selvitettäväksi tulisi ottaa lasten erikoissairaanhoidon kaikkinainen maksuttomuus. Lisäksi 

lapsiasiavaltuutettu on vuoden 2020 aikana tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä, jotta Suomesta pois-

tettaisiin päihteitä käyttävien naisten raskaudenaikaisten poliklinikoiden eli ns. HAL (huumeet, 

alkoholi, lääkkeet) -poliklinikoiden käyntimaksut.91 92 93 Vuonna 2020 Helsingin ja Uudenmaan 

87 https://thl.fi/fi/-/jatevesitutkimus-huumeiden-kaytto-oli-ennatyslukemissa-maaliskuussa-lahes-koko-maassa-notkahti-
loppukevaasta-ja-jatkoi-kasvuaan-kesalla Katsottu 29.11.2020.

88 European Drug Report 2020. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. https://www.emcdda.europa.
eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf  Katsottu 29.11.2020.

89 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle 
valtion talousarvioksi vuodelle 2021, 10.11.2020. https://urly.fi/1Q6A Katsottu 5.12.2020. 

90 Poliisin tiedote 6.11.2020: https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/
huumausainerikosten_maara_lansi-uudenmaalla_on_noussut_viime_vuoteen_verrattuna_94458

91 Lausunto Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle; sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
muuttaminen, 1.4.2020. https://urly.fi/1Q6x Katsottu 29.11.2020.

92 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä 
eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta. 3.11.2020. https://lapsiasia.fi/-/
lausunnot-laps_lausunto_stv_he1292020vp_asiakasmaksulaki

93 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle 
valtion talousarvioksi vuodelle 2021 HE 146/2020 vp., 10.11.2020. https://urly.fi/1Q6A Katsottu 29.11.2020.

https://thl.fi/fi/-/jatevesitutkimus-huumeiden-kaytto-oli-ennatyslukemissa-maaliskuussa-lahes-koko-maassa-notkahti-loppukevaasta-ja-jatkoi-kasvuaan-kesalla
https://thl.fi/fi/-/jatevesitutkimus-huumeiden-kaytto-oli-ennatyslukemissa-maaliskuussa-lahes-koko-maassa-notkahti-loppukevaasta-ja-jatkoi-kasvuaan-kesalla
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf
https://urly.fi/1Q6A
https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/huumausainerikosten_maara_lansi-uudenmaalla_on_noussut_viime_vuoteen_verrattuna_94458
https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/huumausainerikosten_maara_lansi-uudenmaalla_on_noussut_viime_vuoteen_verrattuna_94458
https://urly.fi/1Q6x
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_stv_he1292020vp_asiakasmaksulaki
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_stv_he1292020vp_asiakasmaksulaki
https://urly.fi/1Q6A
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sairaanhoitopiiri HUS päätti lakkauttaa HAL-poliklinikkamaksujen perimisen vuoden 2021 alusta 

alkaen. Asiakasmaksulakiin esitettävien muutosten yhteydessä lapsiasiavaltuutettu lausui sosiaali- 

ja terveysvaliokunnassa, että muut sairaanhoitopiirit seuraisivat esimerkkiä ja edistäisivät näin 

alueellista yhdenvertaisuutta päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten hoidossa. Päihteitä 

käyttävien raskaana olevien naisten tai äitien hoitamatta jättäminen vaikuttaa tuhoisasti synty-

mättömän tai syntyneen lapsen hyvinvointiin, terveyteen ja tulevaisuuteen. Suomella olisi varaa 

hoitaa päihderiippuvaiset äidit. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottikin mietinnössään muutetta-

vaksi asiakasmaksulain 5 §:ään uutta 1d-kohtaa, jonka perusteella HAL-poliklinikkakäynneistä ei 

enää perittäisi asiakasmaksua. Tällöin raskaana olevan päihteitä käyttävän henkilön erikoissai-

raanhoidossa tapahtuva seuranta olisi kaikille ilmaista asuinkunnasta ja sairaanhoitopiiristä riip-

pumatta. Ehdotus hyväksyttiin eduskunnassa.94 95 Uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan 1.7.202196.  

Lapsiasiavaltuutettu kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa ja eduskuntaa viisaasta ja lapsen edun 

mukaisesta ratkaisusta. Päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen on kuntien heikkenevissä 

taloustilanteissa vähentynyt juuri nyt, kun tuen tarve on todennäköisesti lisääntynyt97, joten muutos 

on erittäin tervetullut.

94 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_39+2020.aspx Katsottu 13.12.2020.

95 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poytakirja/Sivut/PTK_161+2020.aspx Katsottu 13.12.2020.     

96 https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021-. Katsottu 30.12.2020.

97 https://www.sttinfo.fi/tiedote/paihteita-kayttavien-aitien-kuntoutusmaarat-romahtivat?publisherId=3741&releas
eId=69894270 Katsottu 8.12.2020.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_39+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poytakirja/Sivut/PTK_161+2020.aspx
https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021-
https://www.sttinfo.fi/tiedote/paihteita-kayttavien-aitien-kuntoutusmaarat-romahtivat?publisherId=3741&releaseId=69894270
https://www.sttinfo.fi/tiedote/paihteita-kayttavien-aitien-kuntoutusmaarat-romahtivat?publisherId=3741&releaseId=69894270
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Edellisessä vuosikirjassa lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota terveydenhuollon sähköisen 

asioinnin käytäntöihin, kuten Kanta-järjestelmän 10 vuoden ikärajaan. Lokakuusta 2020 alkaen 

10 vuoden ikäraja poistui, joten tulevaisuudessa huoltajat voivat nähdä alaikäisen lapsensa tiedot 

Omakannasta ilman ikärajaa. Tiedot tulevat näkyviin, kun terveydenhuollon yksiköt ovat toteut-

taneet tarvittavat muutokset potilastietojärjestelmiin. Edellytyksenä on myös, että terveydenhuol-

lon ammattilaiset kirjaavat potilastietoihin, voiko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajille. Riittävän 

kypsäksi arvioitu alaikäinen voi päättää, näkevätkö huoltajat häntä koskevat terveydenhuollossa 

kirjatut tiedot. Arviointi alaikäisen tilanteesta tehdään jokaisella vastaanottokerralla erikseen. 

Lapsiasiavaltuutettu pitää kehitystä myönteisenä, mutta kiinnittää huomiota siihen, että tietojen 

katsominen on terveysviranomaisten ratkaisusta riippumatta edelleen mahdotonta perheille tai 

nuorille itselleen, joilla ei ole käytössään henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia. 
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Koulu ja oppiminen

28 artikla:  Lapsella on oikeus käydä koulua. Peruskoulun täytyy olla ilmainen. Sääntöjen ja kasva-

tuksen koulussa pitää olla reiluja. Valtion täytyy tarjota mahdollisimman monelle lapselle 

tilaisuus jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen.

29 artikla:  Koulun täytyy kehittää lapsen taitoja. Sen täytyy kehittää lapsen äidinkieltä sekä antaa 

tietoa lapsen omasta ja muiden maiden kulttuureista. Koulussa tulee kertoa lasten ja 

muiden ihmisten oikeuksista. Koulussa lapset oppivat, mitä monikulttuurisuus, ympäris-

tönsuojelu sekä sukupuolten tasa-arvo tarkoittavat.

Elokuussa 2020 Yhdistyneiden kansankuntien pääsihteeri António Guterres antoi vakavan varoi-

tuksen: jo ennen pandemiaa oli taisteltu oppimisen kriisin kanssa. Pandemian myötä olemme 

joutuneet kasvokkain sukupolvisen katastrofin kanssa, joka voi tuhlata lukemattoman ihmispo-

tentiaalin, heikentää vuosikymmenien 

kehitystä ja pahentaa juurtunutta eriar-

voisuutta, hän totesi.98 UNESCO:n aineis-

tot osoittavat, että lähes 1,6 miljardia 

oppilasta 190 maassa – siis 94 prosent-

tia maailman oppilaista – oli kokenut 

koulujen sulkemisen kriisin kuluessa, 

ja edelleen syksyllä miljardi koululaista 

sadassa maassa jäi vaille kouluopetusta. 

24 miljoonan lapsen pelätään pandemian 

seurauksena jäävän pysyvästi koulutuk-

sen ulkopuolelle. Maailman terveysjär-

jestön WHO:n entinen osastonjohtaja, 

lastenlääkäri Anthony Costello totesi 

osuvasti, että yhteiskuntien päätös avata 

pubit ennen kouluja kertoo yhteiskuntien 

tärkeysjärjestyksistä99. 

98 “We already faced a learning crisis before the pandemic,” said UN Secretary-General Antonio Guterres in a video 
statement to launch the Policy Brief. “Now we face a generational catastrophe that could waste untold human potential, 
undermine decades of progress, and exacerbate entrenched inequalities.” https://en.unesco.org/news/secretary-general-
warns-education-catastrophe-pointing-unesco-estimate-24-million-learners-0 Katsottu 29.11.2020. 

99 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/anthony-costello-world-health-organization-independent-sage-
coronavirus Katsottu 29.11.2020. 

https://en.unesco.org/news/secretary-general-warns-education-catastrophe-pointing-unesco-estimate-24-million-learners-0
https://en.unesco.org/news/secretary-general-warns-education-catastrophe-pointing-unesco-estimate-24-million-learners-0
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/anthony-costello-world-health-organization-independent-sage-coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/05/anthony-costello-world-health-organization-independent-sage-coronavirus
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Suomessa perusopetuksessa, toisella asteella, aikuiskoulutuksessa ja korkeakoulutuksessa siirryt-

tiin etäopetukseen 18. maaliskuuta 2020. Toukokuussa 48 338 oppilasta 1.–9. luokilta 419 koulusta 

vastasi Turun yliopiston covid-19-aiheiseen kyselyyn. Kyselyssä nousi esiin useita myönteisiä tulok-

sia etenkin kotiin ja kiusaamattomuuteen liittyen. 38 prosenttia kertoi riitelyn vanhempien kanssa 

vähentyneen, 39 prosenttia kertoi saavansa enemmän tukea vanhemmiltaan ja 29 prosenttia teki 

aiempaa enemmän kivoja asioita yhdessä vanhempiensa kanssa (kuvio 1). Vanhemmat olivat 

myös yleisimpiä henkisen tuen antajia – vastaajista 90 prosenttia kertoi saavansa vanhemmiltaan 

henkistä tukea paljon tai ainakin jossain määrin. Toistuvasti kiusatuksi tulleiden osuus väheni 5,7 

prosentista 2,1 prosenttiin. Suhde koulukavereihin oli muutenkin ristiriitainen. Peräti 20 prosenttia 

vastaajista oli helpottunut, kun ei tarvitse nähdä enää ystäviä, ja vain 69 prosenttia ikävöi joitain 

koulukavereitaan.100

Kuvio 1: 1.–9. luokkalaisten vastaukset kysymykseen ”Miten paljon kotona olleiden aikuisten kanssa on 
tapahtunut seuraavia asioita?” keväällä 2020 koulujen etäopetuksen aikaan. Lähde: mukaillen Koululaisten 
koronakevät -kysely: KiVa-koulu, INVEST psykologia, Turun yliopisto.101 

Niin ikään opettajien toimintaan oltiin tyytyväisiä. 88 prosenttia oli sitä mieltä, että opettajiin oli 

helppo pitää yhteyttä ja 86 prosenttia kertoi opettajien pitäneen yhteyttä. Sen sijaan viidennes vastaa-

jista koki, ettei heidän mielipiteitään kuunneltu (kuvio 2). Kiinnostavaa on, että kouluterveyskyselyn 

mukaan lähiopetuksessa ollessa peräti 28 prosenttia peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista kokee, ettei 

opettaja rohkaise mielipiteen ilmaisuun ja viidennes kouluterveyskyselyyn vastanneista kokee, ettei 

luokan ilmapiiri kannusta tähän102.

100 Koululaisten koronakevät -kyselyn tulokset. Interaktiivinen vastaustyökalu. KiVa-koulu, INVEST psykologia ja Turun 
yliopisto. https://app.powerbi.com/view. Katsottu 5.12.2020.

101 https://app.powerbi.com/view. Katsottu 5.12.2020. 

102 Kouluterveyskysely 2019, vastaukset väittämiin ”Opettajat eivät rohkaise mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla” ja 
”Luokan tai ryhmän ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua”. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-
hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset Katsottu 5.12.2020. 
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https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset
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Kuvio 2: 1.–9.-luokkalaisten vastaukset kysymykseen ”Mitä mieltä olet opettajistasi?” keväällä 2020 
koronakevään aikaan. Lähde: Mukaillen Koululaisten koronakevät -kysely KiVa-koulu, INVEST psykologia, 
Turun yliopisto.103

Noin 40 prosenttia (n=20 675) oppilaista kertoi jättäneensä tehtäviä tekemättä ja syiksi tähän mainit-

tiin osaamisen puute (46 %), keskittymisen puute (45 %), tietämättömyys siitä, mitä täytyy tehdä (44 

%), aloittamiseen liittyvät vaikeudet (40 %) ja jaksamattomuus (41 %). 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ teki huhtikuussa kyselyn, johon vastasi yli 5500 peruskoulujen, 

lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perus-

opetuksen oppilaitosten opettajaa. Noin 70 prosenttia opettajista kertoi etäopetusjärjestelmän toimi-

van kokonaisuutena hyvin. Opettajat kokivat hallitsevansa käyttöön otetut uudet opetusvälineet. 

Ongelmiksi nousi esimerkiksi työvälineiden puute. 15 prosentilla opettajista ei ollut työkonetta, 44 

prosentilla peruskoulun opettajista ei ollut työpuhelinta ja pääosa opettajista työskenteli omien 

henkilökohtaisten verkkoyhteyksiensä välityksellä. Osalla oppilaista oli niin ikään puutteita työväli-

neissä: joka neljäs ammatillisen oppilaitoksen opettaja kertoi välineitä puuttuvan useilta oppilailta. 

Perusopetuksessa välineet olivat valtaosalla oppilaista, mutta puolet opettajista kertoi välineitä 

puuttuvan yksittäisiltä oppilailta ja jopa joka kuudes 

opettaja kertoo välineitä puuttuvan useilta oppilailta. 

Välinepuutteiden vuoksi joka viides opettaja ei pystynyt 

olemaan reaaliaikaisesti yhteydessä suurimpaan osaan 

oppijoista. Puuttuvien työvälineiden lisäksi ongelmana 

oli uupuminen, sillä valtaosa opettajista kertoi työn 

vievän tavallista enemmän aikaa. Tavoittamattomia 

lapsia oli 70 prosentilla opettajista.104 

103 https://app.powerbi.com/view. Katsottu 5.12.2020. 

104 Opetus koronan aikaan – tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ. https://www.slideshare.
net/oajry/opetus-koronan-aikaan-tiivistelm-oajn-kyselyn-tuloksista-232473138. Katsottu 4.12.2020.
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Koulutuksen arviointikeskus Karvi käynnisti keväällä ja 

syksyllä kyselyt koulutuksen arvioinnin tueksi siitä, miten 

poikkeustilanne on vaikuttanut eri koulutusasteilla. Karvin 

arviointi tehtiin edustavalla satunnaisotannalla 150 eri 

asteen koulusta ja siihen osallistuivat niin opettajia, rehto-

reita, ohjaushenkilöstöä ja kuraattoreita kuin opiskelijoita. 

Arvioinnin mukaan merkittävä osa oppijoista kaikilla koulu-

tusasteilla on kokenut opintoihin liittyvää kuormitusta poik-

keustilanteen aikana. Lähiopetuksen puute on lisännyt tuen tarvetta erityisesti niillä oppijoilla, joilla 

on ongelmia opintojen etenemisessä. Oppijoiden saama tuki etäopiskelun aikana ei ollut kaikilta 

osin riittävää. Opiskeluhuollon järjestämisessä on paikoin ollut haasteita kaikilla opetusasteilla. 

Etäopiskelun aikana kodin tuen merkitys kasvoi ja kotoa saadun tuen vaihtelevuus aiheutti eriarvoi-

suutta tasa-arvoisten oppimisen edellytyksissä. Kuten muissa vastaavissa selvityksissä, myös Karvin 

arvioinnissa korostui oppilaiden jakautuminen: osalle etäopiskelu on sopinut hyvin, he ovat hyöty-

neet ajasta ja paikasta riippumattomasta opiskelusta ja he ovat osanneet hakea tukea ja ohjausta. 

Etäopetuksessa korostuva itseohjautuvuus kuitenkin asettaa oppijat eriarvoiseen asemaan: elämän-

hallinnan ongelmat, oppimiseen liittyvät vaikeudet ja erilaiset mahdollisuudet opiskella kotioloissa 

vahvistavat eroja oppijoiden välillä.105 

Lapsiasiavaltuutettu tapasi Vaasan nuorisovaltuuston seitsemää jäsentä elokuussa 2020. 

Keskustelussa nuoret nostivat esiin lasten ja nuorten osaamiserot ja eriarvoisuuden opetuksessa. 

He toivoivat koulun tukevan sekä enemmän tukea tarvitsevia lapsia että niitä lapsia, joille oppi-

minen on helppoa ja kouluopetus antaa liian vähän virikkeitä. Erityisenä asiana nostettiin esiin 

covid-19-pandemian aikainen opetuksen yhdenvertaisuus: tapaamisen aikaan osa kouluja järjesti 

opetuksen seurantaa etäyhteyden avulla karanteenissa oleville oppilaille, kun taas osalla opetusta 

ei järjestetty lainkaan. Nuorten havainto saa tukea edellä mainituista kyselyistä. Vastaavat ongel-

mat karanteeniajan etäopetuksen järjestämisessä nousivat esiin myös kansalaisten yhteydenotoissa 

lapsiasiavaltuutetulle. Lisääntyvä etäopetus ja poikkeusaika lisäävät lasten eriarvoisuutta ja vaikeut-

tavat pääsyä yhdenvertaisen opetuksen piiriin. 

Samalla, kun koulutusjärjestelmä eli poikkeuksellisinta vuottaan ehkä koskaan, hallitusohjelmassa 

päätetyt reformit jatkoivat etenemistään. Koulutuspoliittista selontekoa valmisteltiin, kaksivuo-

tinen esiopetuskokeilu hyväksyttiin eduskunnassa ja suomalaisen koulutuksen historiassa tapah-

tui yksi sen merkittävin muutos, kun oppivelvollisuusiän pidennys toiselle asteelle hyväksyt-

tiin. Lapsiasiavaltuutettu penäsi kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun niin lasten mielipiteiden 

105 Poikkeuksellisilla opetusjärjestelyillä vaikutuksia tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen – Poikkeustilanne 
toi digiloikan, mutta oppimisen tuki ei ollut riittävää. Tiedote ja arvioinnin tulosten yhteenveto 14.12.2020.  https://
karvi.fi/2020/12/14/poikkeuksellisilla-opetusjarjestelyilla-vaikutuksia-tasa-arvoiseen-ja-yhdenvertaiseen-oppimiseen-
poikkeustilanne-toi-digiloikan-mutta-oppimisen-tuki-ei-ollut-riittavaa/ Katsottu 10.1.2021.

Ei saa enää leikkiä  
toisten luokkien kanssa 
ja on pöytäryhmät.

https://karvi.fi/2020/12/14/poikkeuksellisilla-opetusjarjestelyilla-vaikutuksia-tasa-arvoiseen-ja-yhdenvertaiseen-oppimiseen-poikkeustilanne-toi-digiloikan-mutta-oppimisen-tuki-ei-ollut-riittavaa/
https://karvi.fi/2020/12/14/poikkeuksellisilla-opetusjarjestelyilla-vaikutuksia-tasa-arvoiseen-ja-yhdenvertaiseen-oppimiseen-poikkeustilanne-toi-digiloikan-mutta-oppimisen-tuki-ei-ollut-riittavaa/
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kuulemista, leikin, virkistäytymisen ja levon huomioimista kuin tutkimuseettistä arviointia106 107. 

Oppivelvollisuusiän pidentämiseen toiselle asteelle lapsiasiavaltuutettu peräänkuulutti maksutto-

muutta, opetuksen laadun taetta, oppilas- ja opiskeluhuollon sekä oppilaanohjauksen merkitystä ja 

alueellista yhdenvertaisuutta. Lapsiasiavaltuutettu myös esitti, että uudistuksen vaikutuksia tulee 

seurata ja arvioida.108 109 Edellisessä vuosikirjassa lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota koulu-

tuksen alueelliseen eriarvoisuuteen. Koska aiheesta on edelleen vähänlaisesti tutkimusta, lapsiasi-

avaltuutettu käynnisti vuonna 2020 yhdessä maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivien 

Maaseutupoliittisen neuvoston ja saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa valmistelut selvityksen 

tekemiseksi lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta peruskouluverkon 

harventamisen yhteydessä. 

Kouluympäristön turvallisuus on ollut toistuvasti lapsiasiavaltuutetun kannanottojen ja vuosikirjo-

jen aiheina. Myös edellisessä vuosikirjassa kiinnitettiin huomiota kiusaamisen yleisyyteen, sillä noin 

5,5 prosenttia yläkouluikäisistä lapsista kertoo joutuvansa kiusaamisen kohteeksi viikoittain. Lisäksi 

viime vuonna lapsiasiavaltuutettu muistutti, että kiusaamisen ehkäisemisessä avainasemassa ovat 

aikuiset, joiden tehtävänä on lapsen oikeuksien sopimuksenkin perusteella kasvattaa lapsia tois-

ten ihmisten kunnioitukseen ja suvaitsevaisuuteen – niin koulussa kuin muualla yhteiskunnassa. 

Koulukiusaaminen ja -väkivalta nousivat puheenaiheiksi elokuussa 2020, kun useammassa koulussa 

ilmeni vakavia väkivallantekoja. Opetushallitus julkaisi oppaan ja esittelymateriaalit kiusaamisen 

vastaiseen työhön kouluissa ja oppilaitoksissa110. Lapsiasiavaltuutettu pitää opasta tervetulleena ja 

tärkeänä, mutta korostaa edelleen jokaisen lapsen kanssa työskentelevän aikuisen vastuuta kiusaa-

misen ehkäisyssä. Erilaiset kiusaamisen vastaiset ohjelmat voivat toimia vain, jos niitä aktiivisesti 

sovelletaan ja kiusaamisen vastaista työtä tehdään koko kouluyhteisön – ei vain yksittäisten oppi-

laiden – tasolla. Väkivaltailmiötä käsitellään tässä teoksessa kohdassa niin alun kannanotossa kuin 

luvussa ”Väkivallan monet muodot ja lapsen oikeudet” (sivu 36).

106 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta 21.7.2020. https://urly.fi/1QDY Katsottu 
5.12.2020.

107 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta 3.11.2020. https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-
laps_lausunto_siv_he1492020vp_2vuotinen_esiopetus Katsottu 5.12.2020.

108 Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.6.2020. https://urly.fi/1QE0 Katsottu 5.12.2020.

109 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle 
oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.11.2020. https://urly.fi/1QDW Katsottu 5.12.2020.

110 Laitinen, K., Haanpää, S., Francke, L. & Lahtinen, M. 2020: Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa. 
Helsinki: Opetushallitus. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kiusaamisen_vastainen_tyo_kouluissa_ja_
oppilaitoksissa.pdf Katsottu 5.12.2020.

https://urly.fi/1QDY
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Vapaa-aika ja vertaissuhteet

31 artikla:    Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää vapaa-aikaa. Lapsella on oikeus tutustua 

taiteeseen ja kulttuuriin.

Lapsiasiavaltuutettu teki helmikuussa vierailun Islantiin tutustuakseen siellä toteutettuun harras-

tamisen ja vapaa-ajan organisoimisen malliin, joka tunnetaan maailmalla Islannin mallina. Tämä 

malli on herättänyt Suomessa laajaa kiinnostusta ja täällä onkin toivottu ns. Suomen mallin raken-

tamista lasten harrastamistoiminnan organisoimiseksi. Islannissa lapsiasiavaltuutetulle vahvistui, 

että mitään varsinaista mallia ei ole olemassa, vaan sen sijaan vahva, jo 1990-luvun alussa käyn-

nistynyt yhteiskunnallinen liike lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lapsiasiavaltuutettu 

julkaisi vierailusta tekstin, jossa mallin vahvuuksia ja heikkouksia käsiteltiin laajasti tutkimuskir-

jallisuutta hyödyntäen.111

Vuonna 2020 harrastamisen Suomen mallin työstämistä jatkettiin. Mallin tavoitteeksi asetettiin 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle mieluisa ja maksuton 

harrastus koulupäivän yhteyteen. Mallissa keskeistä on lasten osallistaminen sekä eri toimijoiden 

yhteistyö toiminnan järjestämisessä. Valmistelutyöryhmä luovutti kesäkuussa suunnitelman mallin 

ensimmäisestä vaiheesta tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle. Ensimmäisessä vaiheessa 

kohderyhmänä ovat perusopetuksen 1.–9. vuosiluokkien sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena 

on juurruttaa malli pysyväksi. Vuoden lopussa mukaan haettiin kuntia, jotka voisivat käynnistää 

mallin mukaista toimintaa sekä kerättiin lasten toiveita harrastuksista.112 Lapsiasiavaltuutettu pitää 

mallia tärkeänä tapana toteuttaa lapsen oikeuksien yleissopimuksen 31 artiklan oikeutta mielek-

kääseen vapaa-aikaan sekä arvostaa lisäksi lapsen osallistamista toiminnan suunnittelussa. On erit-

täin myönteistä, että Suomen mallin rakentamisessa on varmistettu lasten ja nuorten osallisuus, 

sillä Islannin mallissa huomiota herätti sen aikuisvetoisuus. Suomen mallissa lapset ja nuoret voisi-

vat yhdessä aikuisten kanssa nimetä lasten ja nuorten elämään vaikuttavat vapaa-ajan ongelmat, 

tarkastella niitä tutkimustiedon varassa, keskustella keinoista torjua niitä, sekä lopulta suunnitella 

ja järjestää toimintaa yhdessä ympäröivän yhteisön kanssa. Poikkeusaika vaikutti lasten vapaa-ai-

kaan ja vertaissuhteisiin niin myönteisellä kuin kielteisellä tavalla. Poikkeusaika vähensi lasten liik-

kumista ja liikuntaharrastuksia merkittävästi. Ero LIITU 2018 -tutkimuksessa ja covid-19-keväänä 

tehdyissä mittauksissa oli jopa useita kymmeniä prosentteja. Selittävinä tekijöinä olivat erityisesti 

koulu- ja koulumatkaliikunnan vähentyminen. Nuorilla poikkeusaika lisäsi liikkumisen polari-

saatiota siten, että nuoret jakautuivat aktiivisiin ja vähän liikkuviin. Toimintarajoitteita kokevilla 

111 Kiilakoski, T., Pekkarinen, E. & Salasuo, M. 2020: Jääkaappimagneetteja tulen ja jään maassa - Islannin mallia etsimässä. 
Nuorisotutkimusverkoston näkökulmia 53. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto. https://www.
nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma53. Katsottu 12.12.2020.

112 https://minedu.fi/suomen-malli Katsottu 7.1.2021

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma53
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma53
https://minedu.fi/suomen-malli
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nuorilla liikkuminen vähentyi muita yleisemmin.113 Myös liikkumisen sosiaalinen puoli näkyi lasten 

kohdalla. Alle 15-vuotiaat harrastavat liikuntaa selvästi vanhempia ikäluokkia enemmän ystävien ja 

kavereiden kanssa ja joukkuelajit sekä valmentajan kanssa treenaaminen on muita ikäluokkia ylei-

sempää. Näin ollen poikkeusaika on tuonut liikunnan harrastamisen tapoihin enemmän muutoksia 

alle 15-vuotiaiden kohdalla kuin vanhemmissa ikäluokissa, jossa liikuntaa harrastetaan usein yksin 

tai puolison kanssa ja lajit painottuvat esimerkiksi kävelyyn tai kotijumppaan.114

Lapsille suunnatussa kyselyssä 82 prosenttia vastaajista koki 

arkensa muuttuneen paljon tai melko paljon. Merkittävimpiä 

muutoksia arjessa olivat vapaa-ajan ja opiskelun välisen 

rajan hämärtyminen (67 %), päivärytmin epäsäännöllistymi-

nen (66 %) sekä sosiaalisen kanssakäymisen rajoittuminen 

(61 %). Lisäksi yli puolet (51 %) vastaajista kertoi, ettei voi 

viettää aikaansa harrastustensa parissa. Lähes 70 prosenttia 

vastaajista koki vapaa-ajan viettämisen tapojensa muuttuneen ja lähes puolet kertoi joutuneensa 

luopumaan itselleen tärkeästä vapaa-ajan toiminnasta tai harrastuksesta. Noin kolmannes kuiten-

kin koki pystyvänsä edelleen viettämään vapaa-aikaansa mieluisalla tavalla. Yleisimmät syyt, jotka 

estivät osallistumista vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin, olivat kokoontumisrajoitukset (54 %), 

harrastus- ja kokoontumispaikkojen sulkeutuminen (50 %) ja toiminnan taukoaminen (45 %).115

Jo ennen poikkeusaikaa kerätyssä kouluterveyskyselyssä vuonna 2019 useampi kuin joka kymme-

nes perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalainen poika koki, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Tytöistä 

hieman harvempi – seitsemän prosenttia – kertoi olevansa vailla läheisiä ystäviä. Keskiasteen oppi-

laitoksissa 10 prosenttia pojista ja kuusi prosenttia tytöistä koki näin. Syntyperältään ulkomaa-

laistaustaiset ilmoittivat vielä useammin, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Myös yksinäisyy-

den kokemukset ovat verrattain yleisiä. Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn mukaan 15 prosenttia 

tytöistä koki itsensä yksinäiseksi, ammatillisissa oppilaitoksessa opiskelevista tytöistä peräti 17,5 

prosenttia kertoi yksinäisyyden kokemuksista.116  Poikkeusaika nosti erityisellä tavalla ajankohtai-

seksi kysymyksen lasten kokemasta yksinäisyydestä. Lapsille suunnatussa kyselyssä 83 prosenttia 

vastanneista kertoi, että ystävyyssuhteiden ylläpito on vähintään hieman haastavaa poikkeusolojen 

aikana. Reilu kolmannes vastaajista koki ystävyyssuhteiden ylläpitämisen erittäin tai melko haas-

tavaksi. Yli puolet koki olevansa aiempaa yksinäisempi. Enemmistö (79 %) myös kertoi viettävänsä 

aiempaa vähemmän aikaa ystäviensä kanssa, ja 47 prosenttia vastaajista koki olevansa aiempaa 

etäisempi ystäviensä kanssa.117

113 Kantomaa, M. (toim.) 2020. Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston 
julkaisuja 2020:2. Helsinki: Valtion liikuntaneuvosto. https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2020/10/
Koronapandemian-vaikutukset-vaeston-liikuntaan-paivitetty-23.11.2020.pdf Katsottu 11.12.2020.

114 https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/korona-on-rajoittanut-eniten-nuorten-liikuntaharrastuksia/ Katsottu 
10.12.2020.

115 Lapsen Ääni 2020. Emt.

116 Kouluterveyskysely 2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.   

117 Lapsen Ääni 2020. Emt.

Monet treenit  
jäi välistä.
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Suomen UNICEF on selvittänyt varhaiskasvatusikäisten lasten ja alakoululaisten kokemuksia poik-

keusajasta. Vastaajia oli noin 4000. Alle kouluikäiset ja alakoululaiset pitivät lisääntynyttä aikaa 

omien vanhempien ja perheen kanssa hyvänä asiana. Myös elämänrytmin rauhoittuminen oli 

mukavaa, kun sai nukkua enemmän ja menoja oli vähemmän. Ikävää heidän mielestään taas oli 

se, että kavereita sai nähdä vähemmän. Silloinkin kun kavereita sai nähdä, rajoitukset vaikuttivat 

lasten kokemuksissa leikkeihin, sillä kontaktileikit olivat kielletty, kavereita sai nähdä vain ulkona 

ja kavereiden määrää rajattiin.118

Lapsiasiavaltuutettu muistutti vapaa-ajan, levon ja etenkin leikin merkityksestä puheenvuorossaan 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leikkipäivän seminaarissa. Lapsen oikeus leikkiin tunnustetaan 

lapsen oikeuksien yleissopimuksen 31 artiklassa ja sen useista hyvinvointivaikutuksista muistute-

taan 17. yleiskommentissa. On tärkeää ymmärtää, ettei esimerkiksi opetuksen tavoitteiden saavut-

tamiseksi järjestetty leikki ole leikkiä siinä merkityksessä, joksi lapsen oikeuksien komitea sen 

määrittelee. Komitean mukaan leikki on vapaaehtoista ja omaehtoista, siihen ryhdytään sen itsensä 

vuoksi ja sitä ilmentävät hauskuus, epävarmuus, haasteellisuus, joustavuus ja tuottamattomuus. 

Komitean mukaan aikuinen voi tukea lapsen kehitystä leikkimällä lapsen kanssa ja yhteinen leikki 

rakentaa kunnioitusta sukupolvien välille ja edistää molemminpuolista ymmärrystä. Leikin hyödyt 

kuitenkin vähenevät etenkin luovuuden osalta, jos aikuisen valvonta on niin voimakasta, ettei 

lapsen omille pyrkimyksille järjestää tai ohjata leikkiään jää tilaa. Lisäksi leikkiä uhkaa aikuisilta 

puuttuva ymmärrys leikin merkityksestä ja kehittymisen, koulutuksen ja tavoitteellisen harrastami-

sen painottaminen leikin kustannuksella. Usein aikuiset pitävät leikkiä arvottomana, häiritsevänä, 

meluisana ja turhana, eikä etenkään teini-ikäisten leikin muotoja ja siihen tarvittavia ympäristöjä 

ymmärretä lainkaan. Monilta lapsilta ja nuorilta puuttuvatkin sopivat ja turvalliset, mutta samalla 

vapaat leikkiympäristöt. Komitea kannustaakin lapsen ja nuorten leikin huomioimista kaikissa 

julkisissa tiloissa ja lisäksi se kannustaa mahdollistamaan lasten leikin luonnossa, sillä se vahvistaa 

lapsen kokemusta maailmasta ja ympäristön merkityksestä.119 Pandemian aikana perheiden liikku-

minen luonnossa onkin ilahduttavasti lisääntynyt. 

Leikin merkitys lapsille korostui vuoden 2020 lapsibarometrissa, jossa leikkiminen ja pelaami-

nen olivat esikouluikäisille lapsille kaikkein mieluisinta tekemistä niin esikoulussa kuin kotona. 

Leikkiminen teki lapset iloisiksi ja sen katsottiin kuuluvan hyvään elämään. Lapsibarometrissa 

Taina Kyrönlampi argumentoi vahvasti lapsen vapaan leikin merkityksestä esikouluympäristössä. 

Kyrönlammen mukaan lapset tarvitsevat rauhaa ja aikaa leikille, sillä leikillä on eheyttävä ja mieli-

hyvää tuottava vaikutus. Esikoulussa leikki voi useista erilaisista syistä johtuen olla rajattu tiettyi-

hin paikkoihin, sääntöihin, aikoihin ja ajalliseen kestoon. Lapsetkin osaavat tunnistaa ”leikkiajan” 

ja erottaa sen esikoulun muusta arjen rytmistä. Kyrönlampi korostaa esiopetuksen henkilökunnan 

merkitystä leikki- ja oppimisympäristön luomisessa ja kehottaa kiinnittämään huomiota lasten 

118 https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2020/unicefin-kysely-poikkeustilaajasta-lapset-arvostivat-lisaantynytta-aikaa-
oman-perheen-kanssa-ja/ Katsottu 11.12.2020.

119 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 17 2013. Lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin, 
virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla). https://bit.ly/3oFwlM8 Katsottu 12.12.2020.

https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2020/unicefin-kysely-poikkeustilaajasta-lapset-arvostivat-lisaantynytta-aikaa-oman-perheen-kanssa-ja/
https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2020/unicefin-kysely-poikkeustilaajasta-lapset-arvostivat-lisaantynytta-aikaa-oman-perheen-kanssa-ja/
https://bit.ly/3oFwlM8
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leikkeihin ja sitä kautta lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen tukeen.120 Lapsiasiavaltuutettu 

yhtyy tähän näkemykseen. Lapsiasiavaltuutettu haluaa kuitenkin muistuttaa vapaan ja ohjaamatto-

man leikin merkityksestä myös tilanteessa, jossa elämä keskittyy kodin piiriin: lapsille on maltettava 

antaa aikaa ja tilaa omaehtoisille leikeille. 

120 Kyrönlampi, T. 2020. Kurkistuksia esikouluikäisen lapsen arkeen. Teoksessa Tuukkanen, T. (toim.) 2020. 
Lapsibarometri 2020: ”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelliä, juomaa” – Hyvä elämä 6-vuotiaiden kokemana. 
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:5. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto, 93–100. https://lapsiasia.fi/
lapsibarometri. Katsottu 14.12.2020.
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Osallisuus

12 artikla:  Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä asioista, jotka koskevat häntä itseään. Aikuisten 

täytyy selvittää lasten mielipide ennen kuin he tekevät lapsia koskevia päätöksiä. Lapsen 

mielipide tulee ottaa huomioon päätöksissä hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. 

Aikuisten täytyy perustella päätökset lapselle niin, että hän ymmärtää ne.

13 artikla:  Lapsella on oikeus sanoa vapaasti mielipiteensä ja kertoa mielipiteistään muille. 

Mielipiteillä ei saa kuitenkaan loukata toisia ihmisiä.

17 artikla:  Lapsella on oikeus saada tietoa ja seurata tiedotusvälineitä monipuolisesti. Aikuisten 

täytyy suojella lasta tiedolta, joka vahingoittaa häntä.

Lasten osallisuus on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vahva ja läpileikkaava periaate. Lisäksi 

perustuslaki sekä eri laeissa olevat säännökset sisältävät kohtia liittyen lapsen ja lapsiryhmien osal-

lisuuteen ja kuulemiseen121. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on kansalaisten osalli-

suus nostettu keskeiseksi tavoitteeksi, jonka tulisi kattaa lapset ja nuoret122. Lapsistrategiassa keskei-

senä arvona on lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen osallisuus123. Osallisuuteen kuuluu lapsen 

oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa ikänsä ja kehitystasonsa mukai-

sesti. Tämä oikeus koskee paitsi yksittäistä lasta myös lapsiryhmää. Lapsella on oikeus saada tietoa, 

jonka perusteella hän voi esittää näkemyksensä.

Lapsiasiavaltuutettu lähetti 22.4.2020 opetus- ja kulttuuriministeri Li Anderssonille kirjeen124, jossa 

hän kertoi YK:n lapsen oikeuksien komitean 8.4.2020 antamasta lausumasta koskien covid-19-pande-

mian vaikutuksia lapsiin125. Kirjeessä lapsiasiavaltuutettu muistutti, että rajoituksista päätettäessä 

tulee huolellisesti punnita jokaisen lapsen oikeuksia rajaavan päätöksen vaikutukset yksittäisten 

lasten ja lapsiryhmien arkeen. Rajoittavien päätösten tulee olla oikeasuhtaisia terveyden suojelemi-

seen nähden ja harkinnassa lapsen edun tulee olla ensisijainen. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu muis-

tutti, että rajoitustenkaan aikana ei voida olla huomioimatta velvollisuutta selvittää lasten omia 

mielipiteitä ja vahvistaa heidän osallisuuttaan. 

121 Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38761745/
Lapsiasiavaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/24bcd835-1743-a99b-1938-b2288fc01096/
Lapsiasiavaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf?t=1600948150052 Katsottu 8.12.2020.

122 Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävä yhteiskunta. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931 Katsottu 8.12.2020.

123 Kansallisen lapsistrategian valmistelu. https://stm.fi/lapsistrategia

124 Lapsiasiavaltuutetun kirje opetusministerille rajoitustoimien purkamisesta 22.4.2020. https://lapsiasia.fi/-/
lapsiasiavaltuutetun-kirje-opetusministerille-rajoitustoimien-purkamisesta1 Katsottu 10.1.2021.

125 The Committee on the Rights of the Child warns of the grave physical, emotional and psychological effect of the 
COVID-19 pandemic on children and calls on States to protect the rights of children https://www.unicef.nl/files/INT_CRC_
STA_9095_E.pdf Katsottu 13.12.2020.

https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38761745/Lapsiasiavaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/24bcd835-1743-a99b-1938-b2288fc01096/Lapsiasiavaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf?t=1600948150052
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38761745/Lapsiasiavaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/24bcd835-1743-a99b-1938-b2288fc01096/Lapsiasiavaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf?t=1600948150052
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38761745/Lapsiasiavaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf/24bcd835-1743-a99b-1938-b2288fc01096/Lapsiasiavaltuutetun+kertomus+eduskunnalle+2018.pdf?t=1600948150052
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931
https://stm.fi/lapsistrategia
https://lapsiasia.fi/-/lapsiasiavaltuutetun-kirje-opetusministerille-rajoitustoimien-purkamisesta1
https://lapsiasia.fi/-/lapsiasiavaltuutetun-kirje-opetusministerille-rajoitustoimien-purkamisesta1
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Pyrkimys lasten mielipiteen selvittämiseen ja osallisuuden vahvistamiseen on pandemian aikana 

toteutunut vaihtelevasti. Esimerkiksi päätös koulujen siirtämisestä etäopetukseen ja varhaiskas-

vatuksessa olevien lasten kotihoidon suosituksesta tehtiin ilman lapsivaikutusten arviointia, mikä 

poikkeustilanteen kiireessä oli ymmärrettävää. Kiire jäi kuitenkin pysyväistilaksi ainakin lasten 

osallisuuden osalta. Kun perusopetuslakia esitettiin väliaikaisesti muutettavaksi siten, että opetus 

voitaisiin opetuksenjärjestäjän päätöksellä järjestää poikkeuksellisin opetusjärjestelyin tartunta-

tautitilanteen niin edellyttäessä, hallituksen esityksessä perusteltiin lasten mielipiteen selvittämättä 

jättämistä jälleen kiireellä. Lain valmistelussa oli kuitenkin ehditty kuulla lukuisia muita tahoja. 

Lausunnossaan sivistysvaliokunnalle lapsiasiavaltuutettu totesikin, että myös lasten kuuleminen 

tässä heidän arkeaan oleellisesti koskettavassa asiassa olisi ollut mahdollista, ja esityksen vaikutuk-

set huomioon ottaen myös välttämätöntä järjestää. Kiire ei ole perustelu sivuuttaa lasten mielipitei-

den selvittämistä ja jättää niitä aikuisten näkemysten varjoon.126 

Opetushallitus toteuttikin alkusyksystä valtakunnallisen verkkokyselyn perusopetuksen oppilaille 

koskien heidän kokemuksiaan poikkeusajasta. Kyselyyn vastasi yli 58 000 lasta ja tuloksista kerrot-

tiin uudessa hallituksen esityksessä, jossa mahdollisuutta siirtyä opetusjärjestelyjen poikkeusjär-

jestelyihin haluttiin jatkaa kevätlukukaudelle 2021. Lapsiasiavaltuutettu huomautti marraskuussa 

2020 lausunnossaan sivistysvaliokunnalle, että on hienoa, että kesäkuussa annettu palaute oli 

huomioitu ja verkkokysely lapsille oli toteutettu. Lapsiasiavaltuutettu kiinnitti kuitenkin huomiota 

kyselytulosten hyödyntämiseen lainvalmistelussa. Lainvalmisteluasiakirjoissa olisi nimittäin kerrot-

tava, miten lapsilta kerätty tieto on vaikuttanut valittuihin lainsäädäntöratkaisuihin, tai jos ei ole 

vaikuttanut mitenkään, miksi tähän on päädytty. Muuten lasten kuuleminen jää päälle liimatuksi 

ja irralliseksi toiminnaksi, joka ei tosiasiallisesti edistä lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuk-

sia. Hallituksen esityksestä tämä hyödyntämisen tapa ei ilmennyt, vaan esimerkiksi kohdassa, jossa 

vaikutuksia lapsiin tarkasteltiin tai pykäläkohtaisissa yksityiskohtaisissa perusteluissa, ei viitattu 

lapsilta, vaan ainoastaan aikuisilta saatuun tietoon. Lausunnossaan lapsiasiavaltuutettu antoi myös 

ohjeita siitä, miten lasten vastauksia olisi voitu hyödyntää.127 Sivistysvaliokunta totesikin mietinnös-

sään, että ”esityksestä ei ilmene, miten kyselytuloksia on käytetty osana lakiesityksen valmistelua. 

Kun kyselyjä lapsille toteutetaan, on hyvä huolehtia myös tulosten hyödyntämisestä ja tehdä – myös 

lapsille – selvitys siitä, miten lasten näkemykset on otettu huomioon”.128 Esitetystä kritiikistä huoli-

matta lapsiasiavaltuutettu pitää erittäin myönteisenä, että lasten osallisuutta on kyselyjen muodossa 

edistetty. 

126 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 86/2020 vp 
https://bit.ly/2Kp3P2Q Katsottu 13.12.2020.

127 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi 
perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 218/2020.   
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_siv_perusopetuslain_valiaikainen_muuttaminen Katsottu 13.12.2020.

128 Valiokunnan mietintö SiVM 16/2020 vp - HE 218/2020 p. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_16+2020.
aspx

https://bit.ly/2Kp3P2Q
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_siv_perusopetuslain_valiaikainen_muuttaminen
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_16+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_16+2020.aspx
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Lapsiasiavaltuutettu haluaa muistuttaa, että lapsen oikeus 

saada näkemyksensä huomioon otetuksi on yksi YK:n lapsen 

oikeuksien yleissopimuksen yleisperiaatteista (12 art). Näin 

ollen artikla 12 pitäisi ottaa huomioon kaikkia muita oikeuk-

sia tulkittaessa ja täytäntöönpantaessa.129 Artiklan 12(1) 

mukaan sopimusvaltiot takaavat lapselle oikeuden ilmaista 

vapaasti näkemyksensä. Takaavat on erityisen voimakas juri-

dinen termi, joka ei jätä sopimusvaltioille valinnanvapautta. 

Sopimusvaltioilla on siis ehdoton velvollisuus toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä pannakseen 

tämän oikeuden täysimääräisesti täytäntöön kaikkien lasten osalta.130 YK:n lapsen oikeuksien komi-

tea on yleiskommentissaan nro 12 erikseen todennut, että sopimusvaltioiden pitäisi kysyä paikalli-

sesti ja kansallisesti lasten mielipidettä kaikista koulutuspolitiikan näkökohdista131. Mielipiteiden 

selvittämisen lisäksi erityisenä haasteena on kehittää toimintatapoja, joilla lasten tuottamaa tietoa 

aidosti hyödynnetään päätöksenteon tukena. 

Covid-19-pandemian aikainen suoraan lapsille suunnattu valtakunnallinen tiedottaminen ja uuti-

sointi on hakenut uusia muotoja. Normaalioloissakin on tavallista, että etenkin pienten lasten 

tiedonsaanti on vanhempien ja muun lähipiirin varassa, mutta poikkeusaikana tiedon välittäminen 

suoraan lapsille on tärkeää. Positiivinen tapahtuma oli valtioneuvoston järjestämä lasten koronainfo 

24.4.2020. Tilaisuudessa covid-19-tilanteesta kertoivat pääministeri Sanna Marin, opetusministeri Li 

Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Yhteistyötahoina infon järjestämisessä 

olivat Helsingin Sanomien Lasten uutiset, Apu Juniori ja Yle.132 Samoin Helsingin Sanomien Lasten 

uutiset ovat välittäneet ansiokkaasti tietoa lapsille. Lasten uutisten tuottaja Fanny Fröman sai loka-

kuussa valtioneuvoston tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon, jonka perusteluissa todettiin, että 

lasten uutiset toimii monikanavaisesti ja uutisten sisältö valitaan lapsia koskettavista aiheista, joista 

kerrotaan ymmärrettävällä ja turvallisella tavalla. Lapset ovat mukana myös tuottamassa uutisia. 

Erityisenä ansiona pidettiin covid-19-uutisten välittämistä lapsille lapsiystävällisellä tavalla.133  

Useat järjestöt ja yhteisöt sekä opetushallitus ja muut julkisen sektorit toimijat julkaisivat ohjeita 

ja vinkkejä vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille siitä, miten keskustella 

covid-19-pandemiasta tai miten työskennellä etäyhteydellä lapsen kanssa. Vinkkejä koottiin ja 

jaettiin myös siitä, miten uudenlaista arkea voi viettää yhdessä, ja miten luoda turvaa sekä toivoa 

koko perheelle. Kolmannen sektorin toimijat kantoivat myös huolta siitä, mistä lapset saavat tietoa,  

 

129 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12. Emt.  

130 Emt., kohta 19

131 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12., kohta 111. Emt.

132 https://valtioneuvosto.fi/tapahtumat/2020-04-24/lasten-koronainfo

133 https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/tiedonjulkistamisen-valtionpalkinnot-jaettiin-elamantyopalkinto-tietokirjailija-risto-
isomaelle

No minä yritän välttää  
koronaa pitämällä  
turvavälit.

https://valtioneuvosto.fi/tapahtumat/2020-04-24/lasten-koronainfo
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/tiedonjulkistamisen-valtionpalkinnot-jaettiin-elamantyopalkinto-tietokirjailija-risto-isomaelle
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/tiedonjulkistamisen-valtionpalkinnot-jaettiin-elamantyopalkinto-tietokirjailija-risto-isomaelle
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mikäli heillä on avuntarvetta tai huolta omasta tai perheensä tilanteesta, ja perustivatkin erilaisia 

sähköisiä kanavia suoraan lapsille suunnattuna. 

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että lapset saavat tietoa covid-19-viruksesta ja sen aiheutta-

masta poikkeustilanteesta lapsille ymmärrettävällä tavalla. Tietoa tulee olla saatavilla jatkuvasti 

ja monikanavaisesti, jotta tieto tavoittaa myös ne lapset, joiden vanhemmilla tai läheisillä ei ole 

mahdollisuutta tietoa antaa. 

Erilaiset pandemian myötä tulleet käytännöt liittyvät lapsen oikeuteen olla osallinen häntä koske-

vissa asioissa. Esimerkiksi lasten covid-19-testauksesta käytiin vilkasta julkista keskustelua elokuussa 

2020 koulujen alettua. Lapsiasiavaltuutettu otti kantaa lapsen edun arvioimiseen ja testaamisen 

lapsiystävällisyyteen korostaen, että silloin, kun testin tekeminen lapselle on terveysnäkökohtien 

vuoksi välttämätöntä, on testaamistilanteissa huolehdittava, että lapsi kohdataan aina yksilöllisesti 

ja lapsen ikä sekä kehitystaso huomioidaan. Tämä vaatimus ilmenee sekä YK:n lapsen oikeuksien 

yleissopimuksesta että kansallisesta lainsäädännöstä. Lapsille tulee siis kertoa miksi ja miten testi 

tehdään. Covid-19-testaaminen ja siihen liittyvät käytännöt nostivat esiin myös lapsen oikeuden 

yksityisyyteen. Osa varhaiskasvatuksen yksiköistä ja kouluista vaati todistusta lapsen negatiivisesta 

covid-19-testistä. Lapsiasiavaltuutettu muistutti, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaise-

mien ohjeiden mukaisesti testitulokset ovat henkilökohtaisia terveystietoja eikä varhaiskasvatuk-

sen yksiköillä tai kouluilla ole oikeutta vaatia näitä tietoja nähtäväksi.134

134 Koronatestaamisessa on huomioitava lapsen etu. Lapsiasiavaltuutetun tiedote 26.8.2020. https://lapsiasia.
fi/-/-koronatestaamisessa-on-huomioitava-lapsen-etu-

https://lapsiasia.fi/-/-koronatestaamisessa-on-huomioitava-lapsen-etu-
https://lapsiasia.fi/-/-koronatestaamisessa-on-huomioitava-lapsen-etu-
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Valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu

18 artikla:  Lapsen vanhemmilla on yhdessä vastuu lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Heidän 

tulee toimia lapsen parhaaksi. Valtion ja kuntien täytyy tukea vanhempia ja lapsen muita 

huoltajia tässä tehtävässä.

20 artikla:  Jos lapsi ei voi asua vanhempiensa kanssa, lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja 

tukeen. Hän voi silloin asua esimerkiksi toisessa perheessä tai lastensuojelulaitoksessa. 

Lapsi voi palata vanhempien luo, jos se on lapselle hyväksi. Lapsen asuinpaikan ja kodin 

vaihtamista moneen kertaan pitää välttää.

Lastensuojelu on ollut kansallinen puheen- ja huolenaihe niin vuonna 2020 kuin useasti aiemmin. 

Eduskunnan oikeusasiamies on vuosina 2018 ja 2019 nimennyt lastensuojelun puutteet yhdeksi 

kymmenestä keskeisestä ihmisoikeusongelmasta. Vuosikertomuksissaan oikeusasiamies on nostanut 

esiin mm. voimavarojen puutteen, valvonnan ohuuden ja sijaishuollon ongelmat. Oikeusasiamiehen 

mukaan sijoitetut lapset eivät tunne oikeuksiaan ja rajoitustoimenpiteitä on sovellettu lainvastai-

sella tavalla. 

Sijaishuollossa kasvatuksellisten rajojen ja lain tarkoittaman lapsen perusoikeuksien rajoittami-

sen erottaminen toisistaan on ollut vaikeaa.135 136Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen nosti 

niin ikään lastensuojelun rakenteelliset ongelmat koko järjestelmän uhaksi vuoden 2019 vuosi-

kertomuksessaan. Liian vähäiset, vaihtuvat, yksinäiset ja vähän arvostetut työntekijät, päihde- ja 

terveyspalvelujen saatavuuden puute, valvonnan ongelmat ja ulkoistukset ovat lastensuojelun 

arkea. Ratkaisuksi ongelmiin on esitetty riittävää henkilöstömäärää, lakimuutoksia ja valvonnan 

lisäämistä. Apulaisoikeuskansleri esitti vuosikirjassaan vakavan vetoomuksen. 

”Lastensuojelu on vaativaa työtä ja sitä on paljon. (-) Haavoittuvassa asemassa olevien lasten 

perusoikeuksien turvaaminen edellyttää nyt kokonaisvaltaista ja kriittistä tarkastelua sekä 

päättäväistä puuttumista lastensuojelun rakenteellisiin ongelmiin.”137

135 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018. Helsinki: Eduskunnan oikeusasiamies. https://www.
oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2018-fi/d41f123c-55c8-465e-9dd7-a154c59bc4fc Katsottu 21.1.2021.

136 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019. Helsinki: Eduskunnan oikeusasiamies.  https://www.
oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2019-fi/51758de7-f75b-449c-8967-a5372e40df0b Katsottu 21.1.2021. 

137 Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019. Helsinki: Oikeuskanslerinvirasto, 33. https://www.okv.fi/
media/filer_public/a1/44/a14476e4-1d91-434e-b2fb-d38fdb340d4c/okv_kertomus_2019_fi_low.pdf. Katsottu 21.1.2021.

https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2018-fi/d41f123c-55c8-465e-9dd7-a154c59bc4fc
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2018-fi/d41f123c-55c8-465e-9dd7-a154c59bc4fc
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2019-fi/51758de7-f75b-449c-8967-a5372e40df0b
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2019-fi/51758de7-f75b-449c-8967-a5372e40df0b
https://www.okv.fi/media/filer_public/a1/44/a14476e4-1d91-434e-b2fb-d38fdb340d4c/okv_kertomus_2019_fi_low.pdf
https://www.okv.fi/media/filer_public/a1/44/a14476e4-1d91-434e-b2fb-d38fdb340d4c/okv_kertomus_2019_fi_low.pdf
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Vuonna 2019 lastensuojeluilmoitus tehtiin 85 746 lapsesta. Ilmoitusten määrä (156 

200) kasvoi seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta ja yhtä lasta kohti tehtiin keski-

määrin 1,8 lastensuojeluilmoitusta. Vuonna 2019 sijoitettiin lastensuojelusyistä kodin 

ulkopuolelle kiireellisesti 4 522 lasta, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 

2018. Huostassa olleiden lasten määrä (11 178) pysyi edellisen vuoden tasolla (+1 %). 

Kodin ulkopuolelle oli vuoden 2019 aikana sijoitettuna kaikkiaan 18 928 lasta ja nuorta. 

Lukumäärä kasvoi hieman (+2 %) edellisestä vuodesta. Lastensuojelun avohuollon 

asiakkaina oli 52 858 lasta ja nuorta vuonna 2019. Määrä väheni tuhannella asiak-

kaalla (-4 %) edellisestä vuodesta. Vuonna 2019 jälkihuoltoperustein sijoitettuna oli 1 

500 lasta ja nuorta, minkä lisäksi avohuollon tukea sai yhteensä 7 646 jälkihuollossa 

olevaa lasta ja nuorta.138

Lastensuojelua koskeva tieto tulee viranomaisten käyttöön usean kuukauden viiveellä. Siksi lapsi-

asiavaltuutetulla on kertomusta kirjoitettaessa käytössä vain edellistä vuotta koskevaa tietoa. Covid-

19-pandemian vaikutukset lastensuojelun asiakasmääriin, lastensuojelun asiakkaina olevien lasten 

hyvinvointiin ja sosiaalityön toimintaedellytyksiin puhuttivat vuoden kuluessa. Sosiaalihuollon 

tunnusluvuista ei kuitenkaan ole saatavissa ajantasaista rekisteritietoa, minkä vuoksi vaikutuksia oli 

mahdotonta arvioida. Lapsiasiavaltuutettu lähetti elokuussa 2020 kyselyn 22 erikokoiseen kuntaan 

tiedustellakseen lastensuojeluilmoitusten, kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen määriä edelli-

seen vuoteen verrattuna. Tulokset olivat kuitenkin suuntaa antavia: osassa kuntia tilanne oli viime 

vuotta rauhallisempi, osassa taas kiireisempi, eikä dramaattista muutosta ollut missään. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos ja Lastensuojelun Keskusliitto toteuttivat vuoden aikana kaksi kyselyä, joista 

ensimmäinen lähetettiin keväällä 2020 lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja tuottaville 

toimintayksiköille, toinen kysely suunnattiin lokakuussa 2020 lastensuojelun johdolle. Kuntien 

lastensuojelun johdon mukaan lastensuojelun asiakasperheiden tilanteissa oli lisääntyneet syksyllä 

erityisesti vuorovaikutusongelmat (71 %), vanhempien jaksamattomuus (66 %), lasten koulun-

käynnin ongelmat (61 %) ja perheiden taloudelliset ongelmat (66 %).  42 prosenttia kunnista arvioi 

lastensuojeluilmoitusten, 32 prosenttia palvelutarpeen arviointien ja 32 prosenttia asiakkaiden 

määrän lisääntyneen vuoden takaiseen verrattuna. Sijaishuoltopaikoissa henkilökunnan riittävyys 

ja pätevien sijaisten saaminen vaarantuivat tartuntatilanteissa. Pelkoa liittyi henkilöstön mahdol-

lisiin sairauspoissaoloihin, covid-19-viruksen leviämiseen sijaishuoltopaikkaan sekä siihen, että 

poikkeustilanne vaarantaisi lakisääteisen henkilöstömitoituksen. Lastensuojeluyksikössä työmäärä 

138  Lastensuojelu 2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-
nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelu Katsottu 13.12.2020. 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelu
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelu
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lisääntyi ja sen luonne muuttui, kun lapsia jouduttiin tukemaan etäopetuksessa ja kotilomat saattoi-

vat peruuntua aiempaa herkemmin.139 140

Eduskunnan oikeusasiamies antoi ratkaisuja lastensuojelulaitosten valvontatarkastuksista osana 

YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen ns. OPCAT-pöytäkirjan hyväksymistä. 

Vuoden 2020 julkaistiin raportit kahdesta ennalta ilmoittamattomasta tarkastuksesta, joista toinen 

tehtiin valtion alaiseen Sairilan koulukotiin helmikuussa 2020141 ja toinen yksityiseen Jaloverson 

nuorisokotiin lokakuussa 2019142. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies antoi ratkaisun kanteluun, 

joka koski valtion alaista Limingan koulukotia143. Valitettavasti sekä tarkastuksissa että kantelurat-

kaisussa löydettiin edelleen puutteita. Ratkaisuissa kiinnitettiin huomiota niin yksittäisiin käytän-

töihin kuin laajemmin laitosten kasvatusilmapiiriin ja lasten kokemaan kohteluun. Yksittäisten lain-

vastaisten käytäntöjen lisäksi lapsiasiavaltuutettu kiinnittää ratkaisuja lukiessaan huomiota etenkin 

siihen, miten lapset kuvailevat harrastamisen ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia, ruokailuun 

liittyviä käytäntöjä, mielipiteen ilmaisun ja sen huomioimisen edellytyksiä sekä tapaa, jolla vasta-

uksissa kuvaillaan nuoria ja heidän ongelmiaan. Esimerkiksi kaikkiin ulotettuja liikkumisvapauden 

rajoituksia perustellaan maalaamalla uhkakuvia nuorista vaikka samalla ollaan tietoisia käytännön 

lainvastaisuudesta144. Lapsiasiavaltuutettu pitää etenkin valtion alaisten laitosten ongelmia vaka-

vina, sillä valtion koulukotien tulisi toimia suunnannäyttäjänä koko suomalaiselle lastensuojelun 

laitoshoidolle. 

Lastensuojelun laitoshoidossa ilmenneiden ongelmien vuoksi lapsiasiavaltuutettu järjesti pyöreän 

pöydän keskustelun lastensuojelun laitoshoidon tulevaisuudesta 26.10.2020145. Tilaisuudessa kuul-

tiin kolme alustusta, lainsäädäntötyöstä, tutkimuksesta ja valvonnasta, jonka jälkeen jokaisella 

taholla oli käytettävissään puheenvuoro. Osallistujia oli niin kokemusasiantuntijoiden, tilaajien, 

lastensuojelulaitosten, valvojien kuin lainsäätäjien taholta – yhteensä 31 henkilöä 20 organisaatiosta. 

Korjausta vaativiksi paikoiksi tunnistettiin palvelujärjestelmän ja resurssien puutteet; valvonnan ja 

lasten oikeusturvan toteutuminen; osaaminen ja koulutus; rajoitustoimenpiteiden toteutus; tutki-

muksen, kehittämisen ja tietopohjan vajavaisuudet; sekä toimintakulttuuriin ja asenteisiin liittyvät 

kysymykset. Jokaiseen havaittuun ongelmaan esitettiin ratkaisuja, jotka ovat taulukossa 1.  

139 Heino, T., Weckroth, N., Ranta, H., 2020: Koronan vaikutukset lastensuojelun 24/7-yksiköiden toimintaan – 
palveluntuottajien ja toimintayksiköiden näkökulma. Tutkimuksesta tiiviisti 32/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
https://www.julkari.fi/handle/10024/140689

140 A. Tiili, A. Paasivirta, J. Kuokkanen, J., P. Eriksson & S. Nelimarkka 2020: Koronan vaikutukset lastensuojeluun. 
Tutkimuksesta tiiviisti 34/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
https://thl.fi/fi/-/korona-muutti-seka-lasten-arkea-etta-tyontekijoiden-tyota-lastensuojelussa Katsottu 7.12.2020. 

141 Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastus Valtion koulukotien Sairilan yksikköön 12.-14.2.2020. Helsinki: Eduskunnan 
oikeusasiamies. https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/883/2020 Katsottu 7.12.2020.

142 Tarkastus, Nuorisokoti Jaloverso EOAK 5930/2019. Helsinki: Eduskunnan oikeusasiamies. https://www.oikeusasiamies.
fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5930/2019 Katsottu 7.12.2020.

143 Lapsen kohtelu Limingan koulukodissa EOAK 6448/2019. Helsinki: Eduskunnan oikeusasiamies.  https://www.
oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6448/2019 Katsottu 7.12.2020.

144 Lapsen kohtelu Limingan koulukodissa EOAK 6448/2019. Emt., 6–7. 

145 https://lapsiasia.fi/-/pyorean-poydan-keskustelu-lastensuojelun-laitoshoidon-tulevaisuudesta-26.10.2020 Katsottu 
7.12.2020.

https://www.julkari.fi/handle/10024/140689
https://thl.fi/fi/-/korona-muutti-seka-lasten-arkea-etta-tyontekijoiden-tyota-lastensuojelussa
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/883/2020
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5930/2019
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5930/2019
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6448/2019
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6448/2019
https://lapsiasia.fi/-/pyorean-poydan-keskustelu-lastensuojelun-laitoshoidon-tulevaisuudesta-26.10.2020
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Taulukko 1: Lastensuojelun laitoshoidon tulevaisuus – pyöreän pöydän keskustelussa 26.10.2020 nousseet 
ongelmat ja niiden ratkaisuja. 

ONGELMA RATKAISU

Palvelujärjestelmän ja 
resurssien puutteet

• asiakasmitoitukset kohdilleen
• riittävät henkilöstöresurssit sosiaalityöhön ja laitoksiin
• palvelujen vahvistaminen oikeasisältöisiksi, oikea-aikaisiksi ja 

riittäviksi
• hoitokäytännöt toimiviksi
• ylisektorisuus ja moniammatillisuus
• palvelujen jalkautuminen lastensuojelulaitoksiin
• psykiatrisen osastohoidon saatavuus kohdilleen
• painopiste ehkäiseviin palveluihin. 

Valvonnan ja lasten oikeus-
turvan vajeet

• ohjausta ja ennakollista valvontaa lisättävä
• valvonnasta vastaavien henkilöstöresurssit vahvistettava
• valvontakäytännöt yhtenäisiksi
• omavalvonta toimivaksi
• lasten ja nuorten tietoisuus omista oikeuksista vahvistettava lasten 

arjessa lapsiystävällisellä tavalla
• lapsille ja työntekijöille nimettömiä palautejärjestelmiä
• lasten kuuleminen valvontakäynneillä
• lapset suunnittelemaan omavalvonnan sisältöjä.

Osaamisen ja  
koulutuksen puutteet

• kansallisten sijaishuollon koulutusstandardien ja -moduulien 
luominen

• koulutuksen sisällyttäminen perus- ja täydennyskoulutukseen ja 
erikoistumiskoulutukseen     

• lapsen oikeuksien koulutus ammattilaisille
• lakimiehen juridinen tuki haastaviin tilanteisiin osaksi työpaikan 

palveluja. 

Rajoitustoimenpiteiden 
toteutuksen vaikeudet

• humaanin lastensuojelun näkökulman vahvistaminen
• haastavien tilanteiden ennakointi yhdessä lasten kanssa
• työntekijän turvallisuuden ja hyvinvoinnin huomioiminen
• osaamisen ja koulutuksen lisääminen
• toimivat dokumentointi- ja päätöksentekojärjestelmät sekä koulutus 

ja tuki niiden käyttöön.  

Tutkimustiedon, kehittämi-
sen ja tietopohjan vajeet

• pysyvät rakenteet lastensuojelun tutkimus- ja kehitystyöhön
• riittävä rahoitus ja tarvittavat tietokannat.

Toimintakulttuurien ja 
asenteiden ongelmat

• pitkäaikainen panostus henkilöstön osaamisen lisäämiseen
• yhtenäiset arvot ja ihmiskäsityksen sanoittaminen
• lapsille keinot osallistua heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja 

arviointiin
• lapsen syntymäperheen tukeminen ja huomiointi. 
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Vuonna 2020 lastensuojelun vaativan sijaishuollon lainuudistustarpeita arvioinut työryhmä sai 

valmiiksi muistionsa, joka tuli lausuntokierrokselle joulukuussa. Työryhmän raportissa esitettiin 

useita uudistuksia, kuten sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksista säätämistä 35 lapseen per sosi-

aalityöntekijä ja tehostetun avohuollon tukitoimen säätämistä.  Lisäksi esitettiin, että sijaishuolto-

paikan valintaa koskevaa sääntelyä tulisi täsmentää ja sijaishuoltoon sijoitetun lapsen oikeutta sosi-

aali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin vahvistaa. Merkittävänä muutoksena esitettiin 

vaativan sijaishuollon määrittelyä lakiin ns. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja toiminnallisesti 

integroivana mallina. Erityisen huolenpidon sisältöjä haluttiin täsmentää, asettaa niille erilliset 

henkilöstömitoitukset ja määrätä erityisen huolenpidon jakso kerralla 90 vuorokauden mittai-

seksi ja erityisistä syistä 90 päivää jatkettavaksi. Lisäksi esitettiin erityisen huolenpidon keskittä-

mistä vain valtion lastensuojeluyksiköihin, yksityisiin koulukoteihin ja kuntien sekä maakuntien 

lastensuojelulaitoksiin. Rajoitustoimenpiteiden vallankäyttöä haluttiin täsmentää ja säätää sellai-

sista rajoitustoimenpiteistä, joilla suojellaan päihteitä käyttävän lapsen henkeä, terveyttä ja kehi-

tystä. Lapsiasiavaltuutettu antaa lausuntonsa tehdystä esityksestä alkuvuodesta 2021, mutta jo 

tässä vaiheessa kiinnittää huomiota erityisen huolenpidon jakson pituuteen ja sen vaikutuksiin 

nuoren sijoituspaikkojen pysyvyyteen: onko lapsella paluuta vanhaan sijaishuoltopaikkaan erityi-

sen huolenpidon jakson jälkeen? 

Lapsiasiavaltuutettu haluaa muistuttaa, että lastensuojelun toimintaa ei voi kehittää eettisempään 

ja tuloksiltaan vaikuttavampaan suuntaan ilman, että lapset ja nuoret saavat aidosti osallistua 

toiminnan kehittämiseen. Lapsiasiavaltuutetun pyöreässä pöydässä lokakuussa 2020 konkreetti-

simmat parannusehdotukset tulivat nuorilta itseltään ja myös epäkohtia ovat parhaiten kyenneet 

osoittamaan juuri sijoitetut lapset ja nuoret itse. Useat parannusehdotukset liittyvät työntekijöiden 

asenteeseen, tapaan kohdella nuoria ja työhyvinvointiin, jotka kaikki ovat kytköksissä toisiinsa. 

Halutaanko lapset kohdata tukea ja läsnäoloa tarvitsevina ihmisinä vai potentiaalisesti vaarallisina 

ja ongelmallisina tapauksina? Annetaanko lapsille aikaa ja tilaa, harrastuksia ja virikkeitä, luotta-

musta ja ymmärtämystä? Jaksavatko työntekijät työssään, ovatko he motivoituneita ja innostuneita? 

Lastensuojelun lukkiutunutta tilannetta ei voida ratkaista aikuisten kesken asioista keskustelemalla, 

raportteja kirjoittamalla tai lakia hiomalla. Asenne- ja kulttuurimuutoksen on tapahduttava niin 

lastensuojelun johdossa kuin työntekijöiden keskuudessa ja keskeinen osa tätä muutosta on lasten 

ja nuorten kunnioittaminen ihmisinä, joilla on perus- ja ihmisoikeudet.
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Lapsiasiavaltuutetun toiminta 2020

1. Arvioi lapsen oikeuksien toteutumista

Lausunnot (41 kpl)

Luettavissa sivuillamme https://lapsiasia.fi/lausunnot

15.1.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; EN; Alueellisia kieliä tai 
vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja; viidennen valvontakierroksen 
välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpano

16.1.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun 
lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

17.1.2020 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

23.1.2020  Lapsiasiavaltuutetun kirjalliset huomiot sosiaali- ja terveysministeriölle 
asiakasmaksulain uudistusta koskevaan kuulemistilaisuuteen 20.1.2020

13.2.2020  Lapsiasiavaltuutetun kirjalliset kommentit hallituksen tasa-arvo-ohjelman 
kuulemistilaisuuteen

20.2.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle kansalaisaloitetta 
koskevaan asiantuntijakuulemiseen 20.2.2020: KAA 4/2019 vp Lasten ja nuorten 
syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa

25.2.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto perhevapaauudistuksen valmisteluun

https://lapsiasia.fi/lausunnot
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-en-alueellisia-kielia-tai-vahemmistokielia-koskeva-eurooppalainen-peruskirja-viidennen-valvontakier-roksen-valittomia-toimenpiteita-edellyttavien-suositusten-taytantoonpano-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-en-alueellisia-kielia-tai-vahemmistokielia-koskeva-eurooppalainen-peruskirja-viidennen-valvontakier-roksen-valittomia-toimenpiteita-edellyttavien-suositusten-taytantoonpano-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-en-alueellisia-kielia-tai-vahemmistokielia-koskeva-eurooppalainen-peruskirja-viidennen-valvontakier-roksen-valittomia-toimenpiteita-edellyttavien-suositusten-taytantoonpano-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-sahkoisen-viestinnan-palveluista-annetun-lain-ja-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-sahkoisen-viestinnan-palveluista-annetun-lain-ja-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-sahkoisen-viestinnan-palveluista-annetun-lain-ja-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakastietojen-sahkoisesta-kasittelysta-seka-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakastietojen-sahkoisesta-kasittelysta-seka-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laiksi-sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakastietojen-sahkoisesta-kasittelysta-seka-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirjalliset-huomiot-sosiaali-ja-terveysministeriolle-asiakasmaksulain-uudistusta-koskevaan-kuulemistilaisuuteen-20.1.2020-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirjalliset-huomiot-sosiaali-ja-terveysministeriolle-asiakasmaksulain-uudistusta-koskevaan-kuulemistilaisuuteen-20.1.2020-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirjalliset-kommentit-hallituksen-tasa-arvo-ohjelman-kuulemistilaisuuteen-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirjalliset-kommentit-hallituksen-tasa-arvo-ohjelman-kuulemistilaisuuteen-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-sivistysvaliokunnalle-kansalaisaloitetta-koskevaan-asiantuntijakuulemiseen-20.2.2020-kaa-4-2019-vp-lasten-ja-nuorten-syrjaytymiseen-johtaviin-ongelmiin-puuttuminen-alakouluissa-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-sivistysvaliokunnalle-kansalaisaloitetta-koskevaan-asiantuntijakuulemiseen-20.2.2020-kaa-4-2019-vp-lasten-ja-nuorten-syrjaytymiseen-johtaviin-ongelmiin-puuttuminen-alakouluissa-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-sivistysvaliokunnalle-kansalaisaloitetta-koskevaan-asiantuntijakuulemiseen-20.2.2020-kaa-4-2019-vp-lasten-ja-nuorten-syrjaytymiseen-johtaviin-ongelmiin-puuttuminen-alakouluissa-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-perhevapaauudistuksen-valmisteluun-
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28.2.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; YK; Kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen kansainvälinen 
yleissopimus; Suomen 8. määräaikaisraportin laatiminen

2.3.2020  Lapsiasiavaltuutetun kirjalliset kommentit; Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuus-suunnittelua koskeva kuulemistilaisuus 2.3.2020 sosiaali- ja 
terveysministeriössä

2.3.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta ”Pakkoavioliiton 
mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen”

1.4.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle; Luonnos hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
muuttamisesta

8.4.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
maahanmuuttajien ihmisoikeuksien erityisraportoijan kysely lasten säilöönoton 
lopettamisesta ja asianmukaisesta vastaanotosta sekä hoivasta

29.4.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto vanhusasiavaltuutetun viran perustamisen valmistelua 
varten

5.5.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle esityksestä kontaktien 
jäljityssovelluksen käyttöönotosta covid-19-epidemian hallinnan tueksi

1.6.2020 Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle; Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

8.6.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle; Hallituksen esitys 
eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun 
lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 86/2020 vp

9.6.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; Euroopan neuvoston 
syrjimättömyyden, moninaisuuden ja osallisuuden johtokomitean koronaepidemiaa 
koskeva kysely

11.6.2020 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle; Koronapandemian 
lapsivaikutusten arviointia

12.6.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle; Luonnos hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.6.2020 Lapsiasiavaltuutetun lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Digitaaliset keinot 
koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

25.6.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle valtioneuvoston 
ihmisoikeusselonteosta

21.7.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle; Luonnos hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä 
varhaiskasvatuslain muuttamisesta

20.8.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle; Esiselvitys kansalaisuutta koskevien 
säännösten muutostarpeista

https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-yk-kidutuksen-ja-muun-julman-epainhimillisen-tai-halventavan-kohtelun-tai-rangaistuksen-vastainen-kansainvalinen-yleissopimus-suomen-8.-maaraaikaisraportin-laatiminen-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-yk-kidutuksen-ja-muun-julman-epainhimillisen-tai-halventavan-kohtelun-tai-rangaistuksen-vastainen-kansainvalinen-yleissopimus-suomen-8.-maaraaikaisraportin-laatiminen-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-yk-kidutuksen-ja-muun-julman-epainhimillisen-tai-halventavan-kohtelun-tai-rangaistuksen-vastainen-kansainvalinen-yleissopimus-suomen-8.-maaraaikaisraportin-laatiminen-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirjalliset-kommentit-varhaiskasvatuksen-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-suunnittelua-koskeva-kuulemistilaisuus-2.3.2020-sosiaali-ja-terveysministeriossa-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirjalliset-kommentit-varhaiskasvatuksen-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-suunnittelua-koskeva-kuulemistilaisuus-2.3.2020-sosiaali-ja-terveysministeriossa-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirjalliset-kommentit-varhaiskasvatuksen-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-suunnittelua-koskeva-kuulemistilaisuus-2.3.2020-sosiaali-ja-terveysministeriossa-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-oikeusministeriolle-arviomuistiosta-pakkoavioliiton-mitatointi-ja-ulkomailla-alaikaisena-solmitun-avioliiton-tunnustaminen-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-oikeusministeriolle-arviomuistiosta-pakkoavioliiton-mitatointi-ja-ulkomailla-alaikaisena-solmitun-avioliiton-tunnustaminen-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-luonnos-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksuista-annetun-lain-muuttamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-luonnos-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksuista-annetun-lain-muuttamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-luonnos-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksuista-annetun-lain-muuttamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-yhdistyneiden-kansakuntien-yk-maahanmuuttajien-ihmisoikeuksien-erityisraportoijan-kysely-lasten-sailoonoton-lopettamisesta-ja-asianmukaisesta-vastaanotosta-seka-hoivasta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-yhdistyneiden-kansakuntien-yk-maahanmuuttajien-ihmisoikeuksien-erityisraportoijan-kysely-lasten-sailoonoton-lopettamisesta-ja-asianmukaisesta-vastaanotosta-seka-hoivasta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-yhdistyneiden-kansakuntien-yk-maahanmuuttajien-ihmisoikeuksien-erityisraportoijan-kysely-lasten-sailoonoton-lopettamisesta-ja-asianmukaisesta-vastaanotosta-seka-hoivasta-
https://lapsiasia.fi/-/lapsiasiavaltuutetun-lausunto-vanhusasiavaltuutetun-viran-perustamisen-valmistelua-varten
https://lapsiasia.fi/-/lapsiasiavaltuutetun-lausunto-vanhusasiavaltuutetun-viran-perustamisen-valmistelua-varten
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-esityksesta-kontaktien-jaljityssovelluksen-kayttoonotosta-covid-19-epidemian-hallinnan-tueksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-esityksesta-kontaktien-jaljityssovelluksen-kayttoonotosta-covid-19-epidemian-hallinnan-tueksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-esityksesta-kontaktien-jaljityssovelluksen-kayttoonotosta-covid-19-epidemian-hallinnan-tueksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-esityksesta-kontaktien-jaljityssovelluksen-kayttoonotosta-covid-19-epidemian-hallinnan-tueksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laki-tartuntatautilain-valiaikaisesta-muuttamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laki-tartuntatautilain-valiaikaisesta-muuttamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-sivistysvaliokunnalle-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laeiksi-perusopetuslain-ja-helsingin-eurooppalaisesta-koulusta-annetun-lain-valiaikaisesta-muuttamisesta-he-86-2020-vp-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-sivistysvaliokunnalle-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laeiksi-perusopetuslain-ja-helsingin-eurooppalaisesta-koulusta-annetun-lain-valiaikaisesta-muuttamisesta-he-86-2020-vp-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-sivistysvaliokunnalle-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laeiksi-perusopetuslain-ja-helsingin-eurooppalaisesta-koulusta-annetun-lain-valiaikaisesta-muuttamisesta-he-86-2020-vp-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-euroopan-neuvoston-syrjimattomyyden-moninaisuuden-ja-osallisuuden-johtokomitean-koronaepidemiaa-koskeva-kysely-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-euroopan-neuvoston-syrjimattomyyden-moninaisuuden-ja-osallisuuden-johtokomitean-koronaepidemiaa-koskeva-kysely-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-euroopan-neuvoston-syrjimattomyyden-moninaisuuden-ja-osallisuuden-johtokomitean-koronaepidemiaa-koskeva-kysely-
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-siv-koronapandemian-lapsivaikutukset-11.6.20
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-siv-koronapandemian-lapsivaikutukset-11.6.20
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-opetus-ja-kulttuuriministeriolle-luonnos-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-oppivelvollisuuslaiksi-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-opetus-ja-kulttuuriministeriolle-luonnos-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-oppivelvollisuuslaiksi-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-digitaaliset-keinot-koronaviruskriisin-jalkihoidossa-tyoryhman-valiraportista-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-liikenne-ja-viestintaministeriolle-digitaaliset-keinot-koronaviruskriisin-jalkihoidossa-tyoryhman-valiraportista-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-valtioneuvoston-ihmisoikeusselonteosta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-ulkoministeriolle-valtioneuvoston-ihmisoikeusselonteosta-
https://lapsiasia.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu
https://lapsiasia.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu
https://lapsiasia.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sisaministeriolle-esiselvitys-kansalaisuutta-koskevien-saannosten-muutostarpeista-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-sisaministeriolle-esiselvitys-kansalaisuutta-koskevien-saannosten-muutostarpeista-
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26.8.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle; 
hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

31.8.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle; arviomuistio hallinnon 
automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista

16.9.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

24.9.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi

25.9.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen 
esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

30.9.2020 Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle seksuaalirikoslainsäädännön 
kokonaisuudistuksen työryhmämuistiosta

2.10.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoasiainministeriölle ihmiskaupan vastaisesta 
toiminnasta tehtyä Euroopan neuvoston yleissopimusta valvovan osapuolten komitean 
suositusten täytäntöönpanon seurannasta

19.10.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle hallituksen 
esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

3.11.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä 
varhaiskasvatuslain muuttamisesta

3.11.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun 
lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

5.11.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta (perhe-eläke)

10.11.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

12.11.2020 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen 
esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

16.11.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

20.11.2020 Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta 
koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 218/2020

https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-liikenne-ja-viestintavaliokunnalle-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-sahkoisen-viestinnan-palveluista-annetun-lain-muuttamisesta-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-liikenne-ja-viestintavaliokunnalle-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-sahkoisen-viestinnan-palveluista-annetun-lain-muuttamisesta-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-eduskunnan-liikenne-ja-viestintavaliokunnalle-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-sahkoisen-viestinnan-palveluista-annetun-lain-muuttamisesta-ja-eraiksi-siihen-liittyviksi-laeiksi-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-oikeusministeriolle-arviomuistio-hallinnon-automaattiseen-paatoksentekoon-liittyvista-yleislainsaadannon-saantelytarpeista-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-lausunto-oikeusministeriolle-arviomuistio-hallinnon-automaattiseen-paatoksentekoon-liittyvista-yleislainsaadannon-saantelytarpeista-
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-siv-he982020vp-sahkoisista-palveluista-annetun-lain-muuttaminen-16092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-siv-he982020vp-sahkoisista-palveluista-annetun-lain-muuttaminen-16092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-siv-he982020vp-sahkoisista-palveluista-annetun-lain-muuttaminen-16092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-stv-he182020vp-laaketutkimuslaki-24092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-stv-he182020vp-laaketutkimuslaki-24092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-stv-he182020vp-laaketutkimuslaki-24092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-stm-sotelait-25092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-stm-sotelait-25092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-stm-sotelait-25092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-om-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistus-30092020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-om-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistus-30092020
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_um_greta-suositukset
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_um_greta-suositukset
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_um_greta-suositukset
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_kunta-ja-terveysjaosto_he1462020vp_talousarvio2021
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_kunta-ja-terveysjaosto_he1462020vp_talousarvio2021
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_siv_he1492020vp_2vuotinen_esiopetus
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_siv_he1492020vp_2vuotinen_esiopetus
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_siv_he1492020vp_2vuotinen_esiopetus
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_stv_he1292020vp_asiakasmaksulaki
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_stv_he1292020vp_asiakasmaksulaki
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_stv_he1292020vp_asiakasmaksulaki
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_stv_he1292020vp_asiakasmaksulaki
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_stm_heluonnos_perhe-elake_uudistus
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_stm_heluonnos_perhe-elake_uudistus
https://lapsiasia.fi/-/lausunto-valtion-talousarvioksi-vuodelle-2021
https://lapsiasia.fi/-/lausunto-valtion-talousarvioksi-vuodelle-2021
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_siv_he1732020vp_oppivelvollisuuslaki
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_siv_he1732020vp_oppivelvollisuuslaki
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-luonnos-rikostaustan-tarkistaminen-16112020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-luonnos-rikostaustan-tarkistaminen-16112020
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_siv_perusopetuslain_valiaikainen_muuttaminen
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23.11.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan suurelle valiokunnalle valtioneuvoston 
selvityksestä koskien EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistusta (E 
125/2020 vp)

10.12.2020  Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi avioliittolain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pakolla solmitun avioliiton 
kumoaminen)

15.12.2020 Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
vanhusasiavaltuutetusta

Kuulemiset (8 kpl)

20.2.2020  Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa. 
Suullinen kuuleminen. Sivistysvaliokunta. Helsinki

25.2.2020  Vanhempainpäivärahajärjestelmän uudistus, järjestöjen suullinen kuuleminen. 
Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. 

12.6.2020  Koronapandemian lapsivaikutusten arviointia. Suullinen kuuleminen. 
Sivistysvaliokunta. Etäyhteys.

5.11.2020  HE 129/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun 
lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta. Suullinen kuuleminen. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Etäyhteys. 

10.11.2020  HE 146/2020 vp Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja 
terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi 
vuodelle 2021. Suullinen kuuleminen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Etäyhteys. 

10.11.2020  Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu -suullinen kuuleminen. 
Oikeusministeriö. Etäyhteys.

17.11.2020  HE 173/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. Suullinen kuuleminen. Sivistysvaliokunta. Etäyhteys.

20.11.2020  E 125/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan 
uudistus & COM-tiedonanto ja COM-tiedonannon liite /COM(2020) 609. Kirjallinen 
kuuleminen. Suuri valiokunta.

https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_suv_eun-maahanmuutto-ja-turvapaikkapolitiikan-uudistus
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_suv_eun-maahanmuutto-ja-turvapaikkapolitiikan-uudistus
https://lapsiasia.fi/-/lausunnot-laps_lausunto_suv_eun-maahanmuutto-ja-turvapaikkapolitiikan-uudistus
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-om-heluonnos-pakkoavioliitto-03122020.pdf
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-om-heluonnos-pakkoavioliitto-03122020.pdf
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-om-heluonnos-pakkoavioliitto-03122020.pdf
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-om-vanhusasiavaltuutettu-15122020
https://lapsiasia.fi/-/laps-lausunto-om-vanhusasiavaltuutettu-15122020
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Aloitteet, kannanotot ja kirjelmät (13 kpl)

15.1.2020  Lapsiasianeuvottelukunta: Lasten tulevaisuus lapsipolitiikan keskiöön146

21.1.2020  Turvallinen harrastaminen on lapsen oikeus147 

28.1.2020  Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja lapset huomioiva työelämä lisää työllisyyttä148

19.3.2020  Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lasten oikeuksista valmiuslain olosuhteissa 19.3.2020149

11.3.2020  Aloite alaikäisten rikoksentekijöiden henkilöllisyyden salaamisesta tuomioistuimissa 
sekä Journalistin ohjeissa 11.3.2020150

20.4.2020  Lapsiasiavaltuutetun kirje opetusministerille rajoitustoimien purkamisesta 20.4.2020151

30.4.2020 Lapsi mukaan töihin -päivää ei vietetä tänä vuonna152

18.5.2020  ”Lapsivaikutusten arviointi on edelleen lapsenkengissä”, toteaa lapsiasiavaltuutettu153

26.8.2020  Koronatestaamisessa on huomioitava lapsen etu154

23.9.2020  Pääsy lastenvalvojalle tulee turvata155

17.11.2020  Lastensuojelun kriisi on ratkaistava156

10.12.2020  Leikki, koti ja ruoka – lasten hyvän elämän edellytykset löytyvät läheltä157

146 https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasianeuvottelukunta-lasten-tulevaisuus-lapsipolitiikan-keskioon- 

147 https://lapsiasia.fi/-/-turvallinen-harrastaminen-on-lapsen-oikeus- 

148 https://lapsiasia.fi/-/-tasa-arvoinen-yhdenvertainen-ja-lapset-huomioiva-tyoelama-lisaa-tyollisyytta- 

149 https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutettu-muistuttaa-lasten-oikeuksista-valmiuslain-olosuhteissa- 

150 https://lapsiasia.fi/-/aloite-alaikaisten-rikoksentekijoiden-henkilollisyyden-salaamisesta-tuomioistuimissa-seka-
journalistin-ohjeissa

151 https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirje-opetusministerille-rajoitustoimien-purkamisesta- 

152 https://lapsiasia.fi/-/-lapsi-mukaan-toihin-paivaa-ei-vieteta-tana-vuonna- 

153 https://lapsiasia.fi/-/-lapsivaikutusten-arviointi-on-edelleen-lapsenkengissa-toteaa-lapsiasiavaltuutettu- 

154 https://lapsiasia.fi/-/-koronatestaamisessa-on-huomioitava-lapsen-etu- 

155 https://lapsiasia.fi/-/paasy-lapsenvalvojalle-tulee-turvata

156 https://lapsiasia.fi/-/lapsiasiavaltuutetun-pyorean-poydan-keskustelu-lastensuojelun-laitoshoidon-tulevaisuudesta

157 https://lapsiasia.fi/-/leikki-koti-ja-ruoka-lasten-hyvan-elaman-edellytykset-loytyvat-lahelta

https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasianeuvottelukunta-lasten-tulevaisuus-lapsipolitiikan-keskioon-
https://lapsiasia.fi/-/-turvallinen-harrastaminen-on-lapsen-oikeus-
https://lapsiasia.fi/-/-tasa-arvoinen-yhdenvertainen-ja-lapset-huomioiva-tyoelama-lisaa-tyollisyytta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutettu-muistuttaa-lasten-oikeuksista-valmiuslain-olosuhteissa-
https://lapsiasia.fi/-/aloite-alaikaisten-rikoksentekijoiden-henkilollisyyden-salaamisesta-tuomioistuimissa-seka-journalistin-ohjeissa
https://lapsiasia.fi/-/aloite-alaikaisten-rikoksentekijoiden-henkilollisyyden-salaamisesta-tuomioistuimissa-seka-journalistin-ohjeissa
https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasiavaltuutetun-kirje-opetusministerille-rajoitustoimien-purkamisesta-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsi-mukaan-toihin-paivaa-ei-vieteta-tana-vuonna-
https://lapsiasia.fi/-/-lapsivaikutusten-arviointi-on-edelleen-lapsenkengissa-toteaa-lapsiasiavaltuutettu-
https://lapsiasia.fi/-/-koronatestaamisessa-on-huomioitava-lapsen-etu-
https://lapsiasia.fi/-/paasy-lapsenvalvojalle-tulee-turvata
https://lapsiasia.fi/-/lapsiasiavaltuutetun-pyorean-poydan-keskustelu-lastensuojelun-laitoshoidon-tulevaisuudesta
https://lapsiasia.fi/-/leikki-koti-ja-ruoka-lasten-hyvan-elaman-edellytykset-loytyvat-lahelta
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2. Seuraa, tuottaa ja välittää tietoa lapsen oikeuksista

Lapsibarometri

Lapsibarometri-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa säännöllisesti tietoa suomalaisten 6-vuotiai-

den lasten hyvinvoinnista. Tutkimuksessa kerätään lasten omaa kokemustietoa heidän arjestaan 

ja elämästään. Vuoden 2020 Lapsibarometrin teemana oli lapsen hyvä elämä. Tutkimuksessa selvi-

tettiin, mitä lasten mielestä kuuluu hyvään elämään ja miten nämä asiat toteutuvat heidän omassa 

elämässään. Barometri perustui 402 lapsen puhelinhaastatteluun. Tutkimuksen ydintulokset voi 

tiivistää kolmeen hyvän elämän peruspilariin, jotka lasten vastauksissa painottuivat. Nämä olivat 

leikki, koti ja ruoka. Tutkimus loi varsin myönteisen kuvan kuusivuotiaiden lasten elämästä ja 

arjesta: suurin osa lapsista viesti myönteisistä asioista. Toisaalta oli muutama prosentti lapsia, jotka 

kertoivat, etteivät he esimerkiksi saa koskaan kehuja tai tarpeeksi aikaa aikuisilta. Tutkimus julkais-

tiin 10.12.2020.

Tuukkanen, T. (toim.) 2020. Lapsibarometri 2020: ”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelliä, 

juomaa” – Hyvä elämä 6-vuotiaiden kokemana. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:5. 

Jyväskylä: lapsiasiavaltuutetun toimisto. Saatavilla osoitteessa https://lapsiasia.fi/lapsibarometri. 

Nuoret neuvonantajat (4 kpl)

31.1.2020   Ilmastoasioista kiinnostuneet nuoret (Nuorten Suomi ry:n ja Jyväskylä Kestävä 
Kehitys JAPA ry:n Astetta coolimpi ilmasto -hankkeen nuorten Ilmastotiimi sekä 
Nuorisovaltuustojen edustajat eri puolilta Keski-Suomea). Kannonkoski. Teemana 
maapallon tulevaisuus.

21.10.2020  Ammattiopisto Spesiassa opiskelevat nuoret. Jyväskylä. Teemana yhdenvertaisuus.

10.11.2020  Mannilan päiväkodin esikoululaiset. Jyväskylä. Teemana yhdenvertaisuus.

25.11.2020  Huhtasuon yhtenäiskoulun pienluokka. Jyväskylä. Teemana yhdenvertaisuus.

Nuoret neuvonantajat on toimintamalli, jossa lapsiasiavaltuutettu ja toimiston erikoistutkija vierai-

levat erilaisten lasten ja nuorten ryhmien luona keräämässä tietoa heidän kokemuksistaan ja käsi-

tyksistään tietystä ennakkoon päätetystä teemasta. Vierailut sovitaan ennakkoon toimintaa orga-

nisoivien aikuisten kanssa ja niiden kulku suunnitellaan yhteistyössä toimintaa ohjaavien, lapsille 

ja nuorille tuttujen aikuisten kanssa. Keskeinen periaate toimintamallissa on vierailuilla käytävien 

keskustelujen lapsi- ja nuorilähtöisyys. Se tarkoittaa sitä, että lapsille ja nuorille annetaan tilaa ja 

aikaa kertoa ajatuksistaan heille tutussa ympäristössä, eivätkä aikuiset ohjaa liikaa keskustelun 

https://lapsiasia.fi/lapsibarometri


73

kulkua. Tapaamisten sisällöt analysoidaan ja niitä hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun toimiston 

julkaisemissa selvityksissä ja vaikuttamistoiminnassa.

Ilmastoasioista kiinnostuneiden nuorten tapaamisessa Kannonkoskella paikalla oli kahdeksan 

nuorta. Nuorten kanssa juteltiin hyvästä ympäristöstä, maapallon tulevaisuudesta ja vaikuttami-

sen keinoista. Hyvä ympäristö rakentuu nuorten mielestä toimivista harrastusmahdollisuuksista ja 

liikenneyhteyksistä, luonnosta sekä hyvistä peruspalveluista kuten koulusta, kirjastosta ja nuorisoti-

loista. Näiden lisäksi nuoret mainitsivat turvallisuuden ja ihmiset. Maapallon tulevaisuus näyttäytyi 

kaikkien nuorten mielestä epävakaana ja huolestuttavana. Nuoret kertoivat keskustelleensa maapal-

lon tulevaisuudesta monilla eri foorumeilla, kuten kotona, koulussa ja netissä. Erimielisyyksiä on 

ollut etenkin sen suhteen, pitääkö ilmastotekoja tehdä. Nuoret kokevat, että he eivät ole saaneet riit-

tävästi tukea päättäjiltä. Nuorten mielestä yhdessä elämisen kannalta hyvään maapalloon liittyivät 

humaanit arvot kuten rauha, demokratia ja tasa-arvo. Vaikuttamisen tapoja olivat nuorten mielestä 

puhuminen, esimerkkinä oleminen, sosiaalinen media, äänestäminen, protestointi, suora toiminta 

ja kansalaisjärjestöt. Nuorten mukaan kaikkien – niin päättäjien, vaikuttajien kuin tavallisten ihmis-

ten – pitäisi tehdä muutoksia. Päättäjille nuoret lähettivät seuraavat terveiset: ”Muistakaa kuunnella 

nuorisoa, koska meissä on tulevaisuus”. 

Ammattiopisto Spesian opiskelijoiden tapaamisessa paikalla oli neljä nuorta, jotka tarvitsevat yksi-

löllistä tukea opintoihinsa. Nuorten kanssa keskusteltiin yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten se näkyy 

ja toteutuu heidän elämässään. Nuorten aloitteesta keskustelu painottui kiusaamiseen ja syrjin-

tään. Nuoret kertoivat kokeneensa peruskoulun aikana kiusaamista, osa oli tietyillä luokka-asteilla 

ja osa lähes koko peruskoulun ajan ja vielä sen jälkeenkin. Jotkut nuorista arvelivat, että kiusaa-

minen tapahtui niin piilossa, etteivät opettajat huomanneet sitä. Kiusaajat olivat muita lapsia tai 

nuoria. Monet kertoivat myös sisarusten kiusanneen heitä. Kiusaamisen arveltiin johtuvan kiusaa-

jien omasta pahasta olosta, huonosta itsetunnosta ja vihasta. Kukaan nuori ei kokenut saaneensa 

apua kiusaamiseen, vaikka he kertoivat siitä aikuisille. Tukea nuoret kertoivat saaneensa kavereilta. 

Nuoret kertoivat päässeensä kiusaamista jollakin tavalla yli, mutta kiusaamisen jättäneen heihin 

”arpensa”. Kaikki nuoret kokivat, että heillä ei ole kovin hyvä itsetunto. Nykyisessä koulussa – jossa 

heitä kutsutaan tähdiksi, jotka loistavat - kukaan ei ollut kokenut kiusaamista.  Vinkiksi siihen, miten 

nuori voisi olla oma itsensä tai miten aikuinen voisi auttaa siinä, nuoret mainitsivat itsensä tsemp-

paamisen, musiikin kuuntelun, toisten hyväksymisen ja sen, että puhuu asioista, eikä jää niiden 

kanssa yksin. 

Mannilan päiväkodissa Jyväskylässä mukana oli 15 esikoululaista. Tapaamisen teemana oli yhden-

vertaisuus, jota pohdittiin miettimällä, mitä tarkoittaa, kun kaikki lapset ovat erilaisia, mutta yhtä 

tärkeitä. Yhdenvertaisuus koostui lasten mielestä mm. siitä, että saa leikkiä erilaisia leikkejä ja 

erilaisten lasten kanssa. Yhdenvertaisuutta kuvasi lasten mielestä myös se, että jokaisella on oman-

lainen perhe ja että saa olla sellainen kuin on. Lapset jäsensivät erilaisuutta mm. ulkonäön, nimien, 

syntymäaikojen ja sukupuolen kautta. Lapset myös tunnistivat, että ihmiset tykkäävät eri asioista, 
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harrastavat eri asioita ja leikkivät eri leikkejä. Kaikki lapset pitivät erilaisuutta hyvänä asiana. 

Heidän mielestään ketään ei saa kiusata, eikä jättää ketään ulkopuolelle leikeistä. 

Huhtasuon koulussa Jyväskylässä mukana oli yhteensä seitsemän pienluokalla opiskelevaa erityistä 

tukea tarvitsevaa lasta. Lasten kanssa juteltiin yhdenvertaisuudesta pohtien niin ikään, mitä tarkoit-

taa, kun kaikki lapset ovat erilaisia, mutta yhtä tärkeitä. Lapset kertoivat, ihmiset voivat tykätä eri 

asioista ja että ihmiset ovat erinäköisiä esimerkiksi ihonvärin, hiusten värin tai pukeutumisen 

osalta. Ihmiset myös liikkuvat eri tavoin ja että jotkut tarvitsevat apuvälineitä, kuten silmälaseja. 

Lapset nostivat myös esiin perheen, luonnon, leikin, harrastusten ja koulun merkityksen heille 

tärkeinä asioina. Tärkeäksi nousi myös, että saa aikuisilta apua ja että lapset saavat olla mukana 

omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä, kuten mitä he haluavat olla isona.

Lasten ja nuorten kohtaamiset (6 kpl)

23.1.2020  Lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden tapaaminen

18.8.2020 Vaasan nuorisovaltuuston jäsenten tapaaminen 

20.10.2020 Tapiolan päiväkodin esikoululaiset

5.11.2020 Ympäristöministeriön TET-nuoren tapaaminen ilmastolain valmistelusta

20.11.2020 Puistokadun päiväkotikoulun oppilaskunnan hallituksen edustajat

26.11.2020 Kukkumäen päiväkodin esikoululaiset

Tiedonkeruu lapsilta korkeakouluharjoittelijoiden projektina

Lapsiasiavaltuutetun toimiston korkeakouluharjoittelijat Karri Kekkonen ja Tuomo 
Virtanen pyysivät syyskuussa 2020 jyväskyläläisten alakoulujen oppilailta heidän ajatuksi-
aan ja kokemuksiaan koronasta.  Lapsia pyydettiin kertomaan ajatuksiaan itse valitsemal-
laan tavalla sekä liittämään esimerkiksi piirustuksen mukaan pieni kertomus siitä, mitä se 
esittää. Oppilailta saatiin yhteensä 117 piirustusta ja niitä kuvaavia kirjallisia vastauksia. 
Teokset ovat Normaalikoulun, Puuppolan koulun ja Puistokadun päiväkotikoulun 3. luok-
kien oppilailta.  Aineistosta on tarkoitus julkaista erillinen teos keväällä 2021.
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Tutkimukset, selvitykset ja kirjoitukset (13 kpl)

Kiilakoski, T., Pekkarinen, E. & Salasuo, M. 2020. Jääkaappimagneetteja tulen ja jään maassa - Islannin 

mallia etsimässä. Nuorisotutkimusverkoston näkökulmia 53. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & 

Nuorisotutkimusverkosto. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma53. Katsottu 12.12.2020.

Kääriälä, A., Keski-Säntti, M., Aaltonen, M., Haikkola, L., Huotari, T., Ilmakunnas, I., Juutinen, A., 

Kiilakoski, T., Merikukka, M., Pekkarinen, E., Rask, S., Ristikari, T., Salo, J. & Gissler, M. 2020. Suomi 

seuraavan sukupolven kasvuympäristönä: Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, 

joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi. Raportti 15 / 2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos. linkki julkaisuun: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140741/URN_ISBN_978-952-

343-582-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Lapsen etua etsimässä – Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2020. Lapsiasiavaltuutetun toimis-

ton julkaisuja 2020:1. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. https://lapsiasia.fi/docu-

ments/25250457/32008468/LAPS-vuosikirja-2020-FI.pdf/4c94fb99-412d-313a-da31-ae3a94fe350b/

LAPS-vuosikirja-2020-FI.pdf?t=1610349316359 Katsottu 25.1.2021

Nyman, S. & Pekkarinen, E. 2020. Yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kokema vähättely on 

uhka demokratialle. Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat, 29.6.2020. https://www.hs.fi/mielipide/

art-2000006555456.html Katsottu 10.1.2020.

Pekkarinen, E. 2020. Aina väärässä paikassa. Aseman Lapset ry:n blogikirjoitus. https://www.aseman-

lapset.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/blogikirjoitus-aina-vaarassa-paikassa 

Pekkarinen, E., 2020: Lapsen oikeudet ja harrastustoiminta. Teoksessa P. Berg, K. Lehtonen & M. 

Salasuo (toim.) ”Siitä on pikemminkin vaiettu.” Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasial-

lisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & 

Nuorisotutkimusverkosto, 30–35.  https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkai-

sut/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf Katsottu 7.12.2020.

Pekkarinen, E. 2020. Lasten oikeuksia pitää vaalia poikkeusoloissakin. Vieraskynä. Helsingin 

Sanomat, 17.4.2020. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006476806.html Katsottu 10.1.2021.

Pekkarinen, E. & Helander, M. 2020. Poikien ympärileikkaus loukkaa fyysistä koskemattomuutta ja 

lapsen oikeutta määrätä itsestään ja kehostaan. Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat, 5.11.2020. 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007203273.html Katsottu 10.1.2021.

Pekkarinen, E. & Tuukkanen, T. (toim.) 2020. Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 4:2020. Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. https://

lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/ 

Katsottu 12.12.2020. 

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma53
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140741/URN_ISBN_978-952-343-582-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140741/URN_ISBN_978-952-343-582-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/32008468/LAPS-vuosikirja-2020-FI.pdf/4c94fb99-412d-313a-da31-ae3a94fe350b/LAPS-vuosikirja-2020-FI.pdf?t=1610349316359
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/32008468/LAPS-vuosikirja-2020-FI.pdf/4c94fb99-412d-313a-da31-ae3a94fe350b/LAPS-vuosikirja-2020-FI.pdf?t=1610349316359
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/32008468/LAPS-vuosikirja-2020-FI.pdf/4c94fb99-412d-313a-da31-ae3a94fe350b/LAPS-vuosikirja-2020-FI.pdf?t=1610349316359
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006555456.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006555456.html
https://www.asemanlapset.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/blogikirjoitus-aina-vaarassa-paikassa
https://www.asemanlapset.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/blogikirjoitus-aina-vaarassa-paikassa
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006476806.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007203273.html
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/
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Tuukkanen, T. (toim.) 2020. Lapsibarometri 2020: ”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelliä, 

juomaa” – Hyvä elämä 6-vuotiaiden kokemana. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:5. 

Jyväskylä: lapsiasiavaltuutetun toimisto. Saatavilla osoitteessa https://lapsiasia.fi/lapsibarometri. 

Katsottu 14.12.2020.

Tuukkanen, T. & Pekkarinen, E. 2020. Children’s experiences of a good living environment and its 

future. Julkaisuprosessissa.

Tuukkanen, T. & Pekkarinen, E. 2020. ”Luonto kuolee, jos roskataan” – Lasten ja nuorten käsityk-

siä hyvästä ympäristöstä ja maapallon tulevaisuudesta. Teoksessa Pekkarinen, E. & Tuukkanen, T. 

(toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 4:2020. 

Jyväskylä: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. 68–85. https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/

Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/ Katsottu 12.12.2020. 

Tuukkanen, T. & Pihlainen, P. 2020. Lapset ja maapallon tulevaisuus: ilmastoahdistuksesta ilmasto-

toivoon. Blogikirjoitus lapsenoikeudet.fi-sivustolla. Saatavilla osoitteessa https://www.lapsenoikeu-

det.fi/blogi/lapset-ja-maapallon-tulevaisuus/.

Pyöreän pöydän keskustelut (1 kpl)

26.10.2020 Keskustelu lastensuojelun laitoshoidon tulevaisuudesta.

Lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelujen tarkoituksena on lisätä tietoa, vaihtaa mielipi-

teitä ja hyviä käytäntöjä sekä löytää ratkaisuja ongelmiin. Lokakuussa lapsiasiavaltuutettu järjesti 

pyöreän pöydän keskustelun lastensuojelun laitoshoidon tulevaisuudesta. Tilaisuuden tavoitteena 

oli muutos- ja ratkaisuorientoitunut keskustelu, jossa tarkennettiin tilannekuvaa ja tunnistettiin 

tekijöitä, jotka voisivat johtaa rakenteiden, käytäntöjen ja toimintakulttuurin kestäviin muutoksiin 

lastensuojelun laitoshoidossa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 20 tahon edustajia. Mukana oli niin 

kokemustoimijoita, lastensuojelulaitosten, kuntien, järjestöjen kuin valvonnan sekä valtionhallin-

non eri hallinnonalojen edustajia. Keskustelussa tunnistettiin kentän haasteita aina uupuneista 

työntekijöistä ja apua vaille jäävistä nuorista oikeanlaisten ja -aikaisten sekä ennaltaehkäisevien 

palveluiden puutteeseen ja eri palvelualojen parempaan yhteistyöhön. Myös rajoittamistoimenpi-

teitä koskevan lainsäädäntö puhututti; osa koki lainsäädännön riittämättömäksi ja osa taas koki, 

ettei sitä osata soveltaa. Keskustelussa penättiin kansallista ohjausta sekä poliittista tahtoa korjata 

lastensuojelun tilaa. 

https://lapsiasia.fi/lapsibarometri
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/
https://lapsiasia.fi/documents/25250457/38754461/Maapallon+tulevaisuus+ja+lapsen+oikeudet-e.pdf/
http://lapsenoikeudet.fi
https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/lapset-ja-maapallon-tulevaisuus/
https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/lapset-ja-maapallon-tulevaisuus/
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Kansalaisyhteydenotot (463 kpl)

Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa yksittäisten lasten ja perheiden asioihin eikä 

valtuutettu voi käsitellä kanteluita tai valituksia. Toimistoon saapuu kuitenkin vuosittain satoja 

yhteydenottoja sekä yksittäisten lasten ja nuorten asioissa että myös yleisemmin lapsia ja nuoria 

koskevista asioista sekä yhteiskunnallisista epäkohdista. Vaikka lapsiasiavaltuutettu ohjaa usein 

yhteydenottajat toimivaltaiselle viranomaiselle, ovat kansalaisyhteydenotot yksi tapa saada tietoa 

lasten ja nuorten asemasta sekä heitä koskevista ja koskettavista ilmiöistä. 

Kuva 3: Kansalaisyhteydenotot lapsiasiavaltuutetun toimistossa aiheittain vuonna 2021. Saapuneet 
yhteydenotot kirjattiin niiden pääasiallisen aihepiirin mukaan, kuviosta poistettu aihepiirit, joista alle viisi 
yhteydenottoa. 

Vuonna 2020 lapsiasiavaltuutetulle saapui yhteensä 463 yhteydenottoa. Covid-2019-pandemia 

korostui noin neljänneksessä yhteydenotoista (84 kpl). Yhteydenottojen määrä laski kaiken kaik-

kiaan edellisvuoteen verrattuna noin neljänneksellä. Yhteydenotot tulivat pääasiassa sähköpostitse 

ja puhelimitse. Yhteydenottoja tuli eniten vanhemmilta, isovanhemmilta sekä muilta lasten lähei-

siltä. Vuonna 2020 yhteydenotot koskivat eniten lastensuojelua (104 kpl). Lastensuojelua koskevissa 

yhteydenotoissa painottuivat yhteistyön haasteet viranomaisten kanssa sekä kokemukset laitos-

hoidon toimimattomuudesta. Pandemia nosti yhteydenotoissa esiin sijaishuollossa asuvien lasten 

oikeuden tavata läheisiään. Toiseksi eniten yhteydenottoja tuli lasten huoltoa, elatusta ja tapaa-

misoikeuksia koskien (95 kpl), joita koskevissa yhteydenotoissa painottuivat lapsen oikeus tavata 

ja pitää yhteyttä läheisiinsä sekä vanhempien kokemukset vieraannuttamisesta. Koulua (70 kpl) 

ja lasten kohtelua ja oikeuksia (69 kpl) yhteydenottoja tuli lähes yhtä paljon. Koulua koskevissa 

yhteydenotoissa niin vanhemmilta kuin koulussa työskentelevältä henkilöstöltä tuli kysymyksiä 
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etäopetuksen järjestämisestä. Myös kouluruokailun järjestäminen poikkeusaikana tuotti useita 

huolestuneita yhteydenottoja. Koulukyydit aiheuttivat kysymyksiä edellisvuosien tapaan kuten 

myös koulujen lakkauttaminen. Terveydenhuoltoa (26kpl) sekä mediaa, viihdettä, kulutusta ja 

mainontaa (23 kpl) ja varhaiskasvatusta (19 kpl) koskevia yhteydenottoja saapui suunnilleen sama 

määrä. Terveydenhuollossa poikkeusaika näkyi mm. lasten koronatestaamista, lasten terapioiden 

järjestämistä poikkeusaikana sekä synnytyssairaaloiden rajoituksia koskevina yhteydenottoina. 

Media, viihde ja mainonta -aiheisissa yhteydenotoissa näkyi mm. aikuisten huoli lapsille sopimat-

tomista ohjelmista ja mainonnasta. Varhaiskasvatusteemassa yhteydenotot koskivat esimerkiksi 

lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksen järjestämistä poikkeusaikana.

3. Verkostoi ja rakentaa yhteyksiä eri toimijoiden välille

Lapsiasianeuvottelukunta 

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lain nojalla lapsiasianeuvottelukunta, jonka valtioneuvosto 

nimittää viiden vuoden kaudeksi. Nykyinen neuvottelukunta sai nimityksensä 1.12.2019 ja jatkaa 

työskentelyään 30.11.2024 saakka. Neuvottelukunta toimii lapsiasiavaltuutetun apuna lasten aseman 

ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämisessä, ja sen jäsenet edustavat 

monipuolisesti eri ammatti- ja hallinnonaloja, alue- ja paikallistasoa sekä järjestökenttää.

Vuonna 2020 lapsiasianeuvottelukunta kokoontui neljä kertaa: 13.1.2020, 18.5.2020, 24.8.2020 ja 

9.11.2020. Ensimmäisessä kokouksessa 13.1.2020 esiteltiin edellisen lapsiasianeuvottelukunnan 

toimikauden jäsenille toteutetun kyselyn tulokset. Kyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan neuvotte-

lukunnan toimintaa ja kehittämiskohteita. Kyselyyn vastasi 21 vastaajaa. Kyselyn perusteella onnis-

tuneimpana toiminnan muotona oli pidetty kansallisten toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kansal-

lisen kehityksen seuraamista ja arviointia, kun taas vähemmän onnistuneina toiminnan muotoina 

kyselyssä nousivat esiin kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja arviointi sekä lausuntojen ja ehdo-

tusten tekeminen. Kokouksessa esiteltiin myös lapsiasiavaltuutetun viisivuotisstrategia ja toiminta-

suunnitelma vuodelle 2020. Koska kyseessä oli nykyisen lapsiasianeuvottelukunnan ensimmäinen 

kokous, pitivät kaikki paikalla olleet jäsenet ja varajäsenet lyhyen puheenvuoron, jossa he kertoivat 

omista ja taustaorganisaationsa odotuksista lapsiasianeuvottelukunnan työlle. Kokouksessa perään-

kuulutettiin ennakoivaa ja tulevaisuutta luotaavaa lapsipolitiikkaa. Lapsipolitiikan tulee olla sidok-

sissa yhteiskunnalliseen keskusteluun, huomioida suuret yhteiskunnalliset murrokset ja perustua 

tutkittuun tietoon.158 

158  https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasianeuvottelukunta-lasten-tulevaisuus-lapsipolitiikan-keskioon- Katsottu 13.12.2020.

https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasianeuvottelukunta-lasten-tulevaisuus-lapsipolitiikan-keskioon-
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Vuoden toisen 18.5.2020 pidetyn kokouksen aiheena olivat covid-19-pandemian vaikutukset ja 

seuraukset kunkin instituution näkökulmasta sekä tulevaisuuden hahmottaminen nykytilanteesta 

käsin. Neuvottelukunnan jäsenet olivat vastanneet kysymykseen ennakkoon ja pitivät kokouksessa 

kukin lyhyen puheenvuoron. Keskustelussa nousi useita käytännön huolia, jotka liittyivät kuntien 

kantokykyyn, lapsi-, nuoriso- ja perhealan ammattilaisten lomautuksiin, ruokailujen järjestämi-

seen, perheen merkityksen korostumiseen ja eriarvoistumiseen. Erityisesti epävarmuus ja uupumus 

puhuttivat jäseniä ja yhteisen tilannekuvan välttämättömyyttä korostettiin. Ratkaisuksi tarjottiin 

uutta ja vanhaa. Lapsivaikutusten arviointi, raja-aidat ylittävä yhteistyö ja innovatiivisuus autta-

vat päätösten tekemisessä. Palveluihin ohjaaminen, niiden turvaaminen sekä uudelleenmuotoilu 

nähtiin keinona vahvistaa perheiden asemaa ja kutistaa syrjäytymisriskiä. Toimivan viestinnän ja 

tiedottamisen ohella pidettiin tärkeänä lasten, nuorten ja perheiden puolesta tehtävää vaikutta-

mistyötä. Luottamuksen rapautumiseen voidaan puolestaan puuttua toivoa ja tulevaisuudenuskoa 

vaalimalla.159

Vuoden kolmannen 24.8.2020 pidetyn kokouksen aiheena oli kansallinen lapsistrategia ja sen valmis-

telu. Kokouksessa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari ja strategian oikeudel-

lista pohjaa valmistelleet oikeusoppineet Esa Iivonen ja Kirsi Pollari pitivät alustuspuheenvuoron. 

Neuvottelukunnan jäseniltä oli etukäteen pyydetty kirjallisia vastauksia kysymykseen lapsen oikeuk-

sien toteutumisessa tunnistetuista haasteista oman instituution tai alan näkökulmasta sekä odotuk-

sia siitä, miten lapsistrategia voisi vastata ko. ongelmien ratkaisemiseen. Puheenvuorot hajautuivat, 

mutta punaisena lankana toistui lapsistrategian suunnannäyttäjä eriarvoisuuden vähentämisessä 

ja yhdenvertaisuuden lisäämisessä. Tätä toivottiin niin suhteessa koulutuksen tasa-arvoon, palve-

lujärjestelmän sirpaleisuuteen, syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseen kuin toimintakulttuurien 

muovaamiseen. Väkivalta, eturistiriidat, yksinäisyys ja kasvuympäristön turvallisuus nousivat 

monissa puheenvuoroissa. Lapsivaikutusten arviointia ja siihen vaadittavaa tietopohjan vahvista-

mista peräänkuulutettiin.

Vuoden neljännen 9.11.2020 pidetyn kokouksen aiheena oli maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeu-

det. Kokouksessa esiteltiin tuoreen Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -teoksen päätuloksia 

ja puheenvuoron pitivät erikoistutkija Terhi Tuukkanen, nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairanen, 

sekä vanhempi tutkija Niina Meriläinen ja tutkija Mikko Piispa. Neuvottelukunnan jäseniltä oli 

pyydetty etukäteen kirjallisia vastauksia kysymyksiin siitä, miten ympäristön tilaan ja maapal-

lon tulevaisuuteen liittyvät kysymykset näkyvät kunkin jäsenen hallinnonalalla; millaiset ratkai-

sut vastaaja nostaisi päällimmäisiksi, jotta lasten oikeus puhtaaseen ympäristöön toteutuisi sekä 

millaiset ratkaisut vastaaja nostaisi päällimmäisiksi, jotta lasten oikeus vaikuttaa ympäristön tilaan 

mahdollistuisi. Vastauksissa ja puheenvuoroissa korostettiin vahvan lainsäädännön, lapsivaiku-

tusten arvioinnin ja ympäristökasvatuksen merkitystä. Neuvottelukunnan ratkaisuehdotukset on 

tiivistetty sivulla 14.

159  https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasianeuvottelukunta-keskusteli-koronakriisin-lapsivaikutuksista Katsottu 13.12.2020.

https://lapsiasia.fi/-/-lapsiasianeuvottelukunta-keskusteli-koronakriisin-lapsivaikutuksista
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Lapsiasianeuvottelukunnan kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Puheenjohtaja

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Varapuheenjohtaja

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

Sihteeri

Ylitarkastaja Katja Mettinen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

Jäsenet

Sosiaalineuvos Marjo Malja, sosiaali- ja terveysministeriö 
(Erityisasiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö)

Johtaja Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö 
(Yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö)

Lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki, ulkoministeriö 
(Poliisitarkastaja Miia Lehtinen, sisäministeriö; 1.8.2020 alkaen poliisitarkastaja Sami Ryhänen)

Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö 
(Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA)

Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö 
(Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia)

Opetusneuvos Kati Costiander, Opetushallitus 
(Johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

Johtava asiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(Lakiyksikön päällikkö Mia Helle, Kansaneläkelaitos)

Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
(Erityisasiantuntija Lauri Palsa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)

Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus 
(Johtaja Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto)

Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
(Tutkimusprofessori Kristiina Huttunen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus)

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ry 
(Hallituksen jäsen Katri Malmi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry)

Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 
(Tutkijatohtori Antti Malinen, Lapsuudentutkimuksen seura ry)

Hallituksen jäsen Elias Vartio, Vammaisfoorumi ry 
(Sihteeri Peter Csonka, Lastenlääkäriyhdistys ry)

Johtaja Mirella Huttunen, Suomen UNICEF 
(Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto)
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Toimiston asiantuntijajäsenyydet (16 kpl)

DINO-koordinaatiohankkeen verkosto (demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen sekä 

nuorten osallisuuden edistäminen), oikeusministeriö

FGM-verkosto (tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastainen verkosto)

Ihmisoikeusvaltuuskunta, Ihmisoikeuskeskus 

Kansallisen lapsistrategian parlamentaarinen komitea 

Kouluterveyskyselyn asiantuntijaryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kysy ja kuuntele -hankkeen ohjausryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lanzarote-sopimuksen toimeenpanon ohjausryhmä 

Lapsen oikeuksien tunnustuspalkinnon työryhmä, Suomen UNICEF

Lapsen oikeuksien viestinnän kansallinen verkosto, Lastensuojelun Keskusliitto

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lastenasiaintalo (Barnahus Finland) -hankkeen ohjausryhmä 

Lastensuojelun Keskusliiton neuvottelukunnat

Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien arviointityökalun pilotointihankkeen ohjausryhmä, 

oikeusministeriö

Monitieteinen lastensuojelututkimuksen kansallinen asiantuntijaryhmä, Terveyden ja  

hyvinvoinnin laitos

Oikeusministeriön tietosuojavastaavien yhteistyöverkosto, muut viranomaiset -ryhmä 

Oikeus oppia -foorumi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisäksi vuonna 2020 vahvistui kaksi yhteistyöhankerahoitusta:

Strengthening National Child Participation Frameworks and Action in Europe. Päähakija: 

Oikeusministeriö. Rahoituslähde: EU Rights, Equality and Citizenship Programme

Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin 

ratkaisuihin. Päähakija: Helsingin yliopisto. Rahoituslähde: Strategisen tutkimuksen neuvosto. 
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Lapsiasiavaltuutetun järjestämät tilaisuudet (5 kpl)

28.1.2020  Kuka kelpaa työelämään? Valtuutettujen aamiaistilaisuus toimittajille. Tasa-
arvovaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun & lapsiasiavaltuutetun toimistot. 
Helsinki.

4.3.2020  Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan valokuvan julkaisutilaisuus. Jyväskylä. 

27.10.2020  Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -teoksen julkaisutilaisuus. Verkossa.

20.11.2020  Lasten liputus Puistokadun päiväkotikoulussa. Valtioneuvoston kanslia, kansallinen 
lapsistrategia & lapsiasiavaltuutetun toimisto. Jyväskylä. 

10.12.2020  Lapsibarometrin julkaisutilaisuus. Verkossa.

Esiintymiset (52 kpl)

14.1.2020  Isyys ja lapsen oikeudet. Isän näköinen -hankkeen päätösseminaari. Miessakit ry. & 
Setlementtiliitto. Jyväskylä.

15.1.2020  Yhteisvastuukeräyksen ohjelmaosuus. Nuori 2020. Tampere.

17.1.2020  Lapsen oikeudet terveydenhuollossa. Valtakunnallinen lastenklinikoiden 
ylilääkäreiden kokous. Helsinki.

20.1.2020  Ajankohtaisia aiheita lapsiasiavaltuutetun pöydällä. Maanantaiseura. Helsinki.

24.1.2020  Kohtaamisia, ohituksia ja törmäyksiä – koulun velvollisuudet, lapsen ja vanhempien 
vapaudet. Keskustelu. Educa2020-messut. Helsinki.

25.1.2020  Hyvinvoiva oppimisympäristö luodaan yhdessä! -keskustelutilaisuus. 
Opettajankoulutusfoorumi. Educa2020-messut. Helsinki.

25.1.2020  Kurahousupuheesta aitoon osallisuuteen – päiväkotibarometrin tulokset. Suomen 
Vanhempainliitto & Förbundet Hem och Skola. Educa2020-messut. Helsinki.

30.1.2020  Children in focus: Talking and listening to children. Turun yliopisto. Turku.

1.2.2020  Lapsen oikeudet. Pohjois-Suomen opettajainpäivät.

3.2.2020  Vanhemmuus, lapset ja nuoret NYT. Jyväskylän talvi. Jyväskylä.

7.2.2020  Uskonto ja lapsen oikeudet. Jäähyväiset hengelliselle väkivallalle -seminaari. 
Uskontojen uhrit ry. Helsinki.

25.2.2020  Lasten ja nuorten unelmat. Suomi Areena goes eduskunta -tilaisuus. Helsinki.

3.3.2020  Pyöreä pöytä perheenyhdistämisselvityksen julkaisutilaisuudessa. 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu. Helsinki. 
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3.3.2020  Lapsenhuoltolain uudistus – erotilanteiden konfliktit ja väkivallan huomiointi. Ensi- ja 
turvakotien liiton väkivaltatyön työkokous. Sipoo. 

6.3.2020  Avauspuheenvuoro. STTK Naisten päivän aamiaistilaisuus. Helsinki.

28.4.2020  Lapset ja kriisi. Kansanedustaja Emma Karin Hyvä lapsuus koronan jälkeen -webinaari. 
Verkossa.

14.5.2020  Yhteiskunta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Kultaranta-keskustelut. Verkossa.

27.5.2020  Miten tästä eteenpäin? Lastensuojelua poikkeusoloissa -webinaari. Lastensuojelun 
Keskusliitto. Verkossa.

3.6.2020  Alustuspuheenvuoro. Keskustelu kilpaurheilun ja harrastamisen turvallisuudesta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkossa. 

24.6.2020  Koronapandemia ja lapset. Kansallisen lapsistrategian koronatyöryhmän raportin 
julkistustilaisuus valtioneuvostossa. Helsinki.

21.8.2020  Alkon pyöreä pöytä -keskustelu. Covid-19-pandemian vaikutukset päihteidenkäyttöön. 
Verkossa.

3.9.2020   Alaikäinen terveydenhuollossa – päätöskykyyn perustuvat toimintamallit Kanta-
palveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kansaneläkelaitoksen 
koulutustilaisuus. Verkossa.

4.9.2020  Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Nuorisopolitiikan aamukahvit: nuorten 
ilmastovaikuttaminen. Allianssi ry. Verkossa.

15.9.2020  Lapsen oikeus tulevaisuuteen. Helsingin seurakuntien nuorisotyön syysseminaari. 
Verkossa.

17.9.2020  Krisen verkningar med speciellt fokus på barnskydd, barns rättigheter, och 
långtidseffekter. Barn och familjers sociala problem i coronakrisens kölvatten – hur 
förbereder vi oss? -webbinarium. Finlands Kommunförbund rf. Verkossa.

18.9.2020  Paneelikeskustelu koronan vaikutuksista lasten harrastamiseen ja vapaa-aikaan. 
Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialueen henkilöstöpäivä. Verkossa.

22.9.2020   Kidmove – avaimia hyviin valmennuskäytäntöihin. Kidmove-hanke. Verkossa.

25.9.2020  Paneelikeskustelu ”Maskin takaa – mitä meille tapahtuu?”. Jyväskylän seurakunnan 
piispantarkastus. Jyväskylä.

29.9.2020  Lapsen oikeus äidinmaitoon, vanhempien oikeus tukeen. Imetysviikon seminaari. 
Imetyksen tuki ry. Helsinki. 

29.9.2020  Toteutuuko lapsen oikeus tulevaisuuteen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. 
Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki. 

1.10.2020  Krävande särskilt stöd – uppfylls barnets rättigheter? Nationellt VIP-webbinarium. 
OKM & Opetushallitus. Verkossa.
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5.10.2020  Toteutuuko maaseudun lasten oikeus koulutukseen? Maaseutupolitiikan neuvoston 
kokous. Verkossa.

19.10.2020  Vihreän eduskuntaryhmän pyöreän pöydän lapsi- ja perhepoliittinen keskustelu. 
Verkossa.

22.10.2020  Lapsen oikeus katsomuskasvatukseen. Katsomuskasvatuksen symposium. Helsingin 
yliopiston Kasvatustieteellinen ja Teologinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston 
Teologinen tiedekunta, Kirkkohallitus, Ebeneser-säätiö, Nuori Kirkko ry, Fokus ry, 
Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin Ortodoksinen seurakunta, Seurakuntaopisto, 
Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura sekä Diakonia-
ammattikorkeakoulu. Verkossa.

22.10.2020  Poikkeusajan dialogi ”Haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten ja nuorten elämä nyt 
ja tulevaisuudessa”. Pesäpuu ry ja Erätaukosäätiö. Verkossa. 

29.10.2020  Lasten oikeudet tuen järjestämisessä. Tukea tuen järjestäjille / Johtamalla ja 
kehittämällä kohti inklusiivista koulua III. Koulutusjohtamisen instituutti Jyväskylän 
yliopisto. Verkossa.

30.10.2020  Lapsen oikeudet ja ihmiskaupan vastainen työ. Ihmiskauppa, lapset ja tasa-arvo 
-työpaja. Oikeusministeriö. Verkossa.

2.11.2020.  Kuka kuulee mua? -paneelikeskustelu. Kuka kuulee mua? – Lapsen kuuleminen 
väkivaltaa tai sen uhkaa sisältävässä ero- tai huoltoriidassa -seminaari. Ensi- ja 
turvakotien liitto. Helsinki. 

5.11.2020  Leikki lapsen oikeutena. Hyvinvointia leikistä -seminaari. Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Leikkipäiväverkosto. Helsinki. 

18.11.2020  Lasten tasavalta. Tilaisuus: Lasten tasavalta -ohjelman kuvaukset. Yle. Tampere. 

19.11.2020  Juhlapuhe. Suomen UNICEF:n Lapsen oikeuksien vaikuttajapalkinnon 
luovutustilaisuus. Kauniainen. 

19.11.2020  Yhteenveto päivän keskusteluista. Lapset, korona ja talous – Lapsen oikeuksien 
ajankohtaispäivä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, valtiovarainministeriö & 
lapsiasiavaltuutetun toimisto. Helsinki. 

20.11.2020  Sairaalaklovnien nenätyspalkinnon vastaanotto. Verkossa. 

24.11.2020  Lapsen oikeudet ja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta kerättävän tietopohjan puutteet. 
Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Verkossa.

26.11.2020  Kiusaamisen ehkäisy ja lapsen oikeudet. Ministeri Anderssonin parlamentaarinen 
pyöreä pöytä kiusaamisen ehkäisystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkossa.

26.11.2020  Nuorten väkivalta, rikollisuus ja lapsen oikeudet. Ministeri Saarikon pyöreä pöytä 
väkivallan ja nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
Verkossa. 
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26.11.2020  Seuraavan sukupolven asema lapsen oikeuksien näkökulmasta. Suomi seuraavan 
sukupolven kasvuympäristönä -teoksen julkaisutilaisuus. Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos. Helsinki. 

26.11.2020  Lasten etujen toteutuminen päätöksenteossa. Mäntsälän lapsi- ja perheasiain 
ideointifoorumi. Mäntsälän kunta. Verkossa. 

30.11.2020  Koulutuksen suuntaviivoja lapsen oikeuksien näkökulmista. Ministeri Ohisalon 
keskustelu koulutuksen suuntaviivoista. Verkossa. 

1.12.2020  Lapsivaikutusten arviointi lapsen äänen esiin tuojana. Huoltokiista ja erityislapsi 
-seminaari. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. Verkossa.

1.12.2020  Miten edistää lapsen oikeuksia liikunnassa ja urheilussa? Lapsen oikeudet 
liikunnassa - Urheilun eettisten asioiden teemaseminaari. Urheilun eettisten asioiden 
neuvottelukunta & OKM. Verkossa. 

3.12.2020  Miksi onnistumisista puhuminen on tärkeää? Onnistumisen tekijät -tulosten 
julkaisutilaisuus. Onnistumisen tekijät -tutkimushanke Metropolia-
ammattikorkeakoulu. Verkossa. 

Videoesitykset (8 kpl)

18.5.2020  Lapsella on oikeus -video vuosikirjasta. Esitetty myös YLE:n kanavilla elokuussa 2020.

8.6.2020  Videohaastattelu lasten osallisuudesta. Allianssin verkkokoulutus 
osallisuusmenetelmistä nuorisoalan ammattilaisille.

27.10.2020  Jyväskylän kaupungin Tapiolan päiväkodin esikoululaisten tervehdys. Maapallon 
tulevaisuus ja lapsen oikeudet -teoksen julkaisutilaisuus

28.10.2020  Saa unelmoida kampanja. Lapsenoikeudet.fi 

4.11.2020  Lasten hyvinvointi, Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät. Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry.

12.11.2020  Sinun tarinasi on meidän juttumme -kilpailun voittajan julkistustilaisuus. 
Lapsiasiavaltuutetun tervehdys paikallislehdille. Uutismedian liitto

20.11.2020  Lapsen oikeuksien viikon aamunavaus suomeksi ja ruotsiksi. Lapsenoikeudet.fi

10.12.2020  Jyväskylän kaupungin Kukkumäen päiväkodin esikoululaisten tervehdys. 
Lapsibarometrin julkaisutilaisuus
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Sidosryhmätapaamiset ja vierailut (60 kpl)

8.1.2020  Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus. Tuija Kasa HY. Jyväskylä.

23.1.2020  Uskot-foorumi. Helsinki.

23.1.2020  Alkon yhteiskuntasuhteet. Helsinki.

23.1.2020  Osallisuuden aika ry. Helsinki.

5.2.2020  SPR Nuorten turvatalot. Jyväskylä.

6.2.2020  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia. Helsinki.

6.2.2020  Adoptiokysymyksiä. Helsinki.

6.2.2020  Suomen Olympiakomitea. Helsinki.

6.2.2020  Suomen somalialaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten verkosto. Helsinki.

7.2.2020  Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki.

10.2.2020  Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäverkosto. Helsinki.

18.2.2020  Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE.

20.2.2020  Tietosuojavaltuutettu. Helsinki.

24.2.2020  Yhteiset lapsemme ry. & EHJÄ ry. Helsinki.

24.2.2020  Maahanmuuttovirasto. Helsinki.

25.2.2020  Apulaispormestari Sanna Vesikansa. Helsinki.

28.2.2020  Kansallisen lapsistrategian työryhmä. Helsinki.

28.2.2020  Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Helsinki. 

2.3.2020  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI & Kuurojen Liitto. Helsinki.

3.3.2020  Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. Helsinki.

6.3.2020  Koneen säätiö. Helsinki. 

9.3.2020  HUS Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö. Helsinki.

9.3.2020  Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry. Helsinki.

17.3.2020  Opetus- ja kulttuuriministeriö & Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. 
Verkossa.

17.3.2020  SPR Nuorten turvatalojen tilanne. Puhelu.

23.3.2020  Kirkkohallitus, perheasiat. Verkossa.
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30.3.2020  STM, THL, Kansallinen lapsistrategia, lastensuojelun tilannekuva. Verkossa.

31.3.2020  Pesäpuu ry. Kirahvi- ja Salapoliisitoiminta. Verkossa.

16.4.2020  Kirkkohallitus, perheasiat. Verkossa.

17.4.2020  Suomen Psykologiliitto. Verkossa.

20.4.2020  Valvira. Verkossa.

20.4.2020  Perus- ja ihmisoikeusvalvojat. Verkossa.

23.4.2020  STM, THL, Kansallinen lapsistrategia, lastensuojelun tilannekuva. Verkossa.

23.4.2020  Vanhusasiavaltuutetun valmistelu. Oikeusministeriö. Verkossa.

24.4.2020  Nuorisoasiat ja tutkimustarpeet. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkossa.

28.4.2020  Ihmiskaupan vastainen ohjelma. Oikeusministeriö. Verkossa.

28.4.2020  Kirkkohallitus, perheasiat. Verkossa.

13.5.2020  Lapsen oikeus viittomakieleen. Oikeusministeriö. Verkossa.

20.5.2020  STM, THL, Kansallinen lapsistrategia, lastensuojelun tilannekuva. Verkossa.

2.6.2020  Microsoft. Verkossa.

4.6.2020  Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas. Verkossa.

21.8.2020  Valtion koulukotien johtaja Matti Salminen. Helsinki.

26.8.2020  Maaseutupolitiikan neuvosto. Verkossa.

27.8.2020  STM, THL, Kansallinen lapsistrategia, lastensuojelun tilannekuva. Verkossa.

31.8.2020  Yhdenvertaisuusvaltuutettu. Verkossa.

18.9.2020  Lakimies Mirjam Araneva, perhehoitoasiat. Verkossa.

18.9.2020  Marjo Alatalo & Satu Tuhkanen. HUS lastensuojelun toimintamalli. Verkossa.

23.9.2020  Tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja HEUNI:n johtaja. Verkossa.

28.9.2020  Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA & kansallinen lapsistrategia. Verkossa.

9.10.2020  Vihreiden lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu. Verkossa.

22.10.2020  Parisuhdekeskus Kataja. Verkossa.

23.10.2020  Vammaisten lasten oikeudet ja ajankohtaiset asiat. Ihmisoikeuskeskus. Verkossa.

29.10.2020  Onnettomuustutkintakeskus. Lapset ja korona. Verkossa.

3.11.2020  Lastenkulttuuri Jyväskylässä. Jyväskylän kaupunki. Verkossa.
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6.11.2020  Harvaan asuttuja alueita koskeva tiedonkeruu. Lastensuojelun Keskusliitto. Verkossa.

6.11.2020  Maaseutupoliittinen neuvosto, saaristoasiain neuvottelukunta, Olli Lehtonen, Pauli 
Rautiainen & Sami Tantarimäki. Verkossa.

9.11.2020  Nuorten oikeudet ja asema sijaishuollossa (NOJA) -hanke. Lastensuojelun Keskusliitto. 
Helsinki.

23.11.2020  Tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja HEUNI:n johtaja. Verkossa.

8.12.2020  Valtion koulukotien johtaja Kaisa Lepola. Verkossa.

14.12.2020  Lapsia koskeva kehittäminen ja tiedontuotanto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ITLA 
& kansallinen lapsistrategia.

Kansainväliset seminaarit ja sidosryhmätapaamiset (8 kpl)

16.1.2020  Nordisk Barnforum. Nordiska ministerrådet. Kööpenhamina, Tanska.

11.–14.2.2020 Tutustumismatka Islannin mallista. Reykjavik, Islanti.

6.5.2020  Nordiskt Barnombudsmannamöte – Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen 
tapaaminen. Verkossa.

1.7.2020  Health Emergency Response in Interconnected Systems (HERoS) -hankkeen 
asiantuntijahaastattelu. Apulaisprofessori Yiannis Kyratsis Vrije, Universiteit 
Amsterdam. Verkossa.

21.–22.9.2020 ENOC Online Seminar on CRIA. Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston 
konferenssi lapsivaikutusten arvioinnista. Verkossa.

3.11.2020  A Collapsing Planet: The Impact of Climate Change on Children’s Health. Global Child 
Forum. Verkossa.

12.11.2020  Nordic pre-meeting. Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen ennakkotapaaminen. 
Verkossa.

16.–18.11.2020 ENOC 24th Annual Conference & General Assembly. Verkossa.
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Lapsen oikeuksien viikko

Lapsiasiavaltuutettu järjesti yhdessä valtioneuvoston kanslian ja kansallisen lapsistrategian 

kanssa lipunnoston lapsen oikeuksien päivän ensimmäisen vakiintuneen liputuspäivän kunniaksi 

20.11.2020.  Jyväskylän Puistokadun päiväkotikoulussa nostettiin lippu salkoon juhlavin menoin 

aamulla klo 8. Lipun nostivat juhlalähetyksessä salkoon kansallisen lapsistrategian valmistelun 

pääsihteeri Johanna Laisaari ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Tilaisuuteen osallistui-

vat lisäksi koululaisten edustajat Saimi Harju ja Samuel Kähäri, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen 

ja Puistokadun päiväkotikoulun rehtori Antti Tikkanen sekä opettaja Marjut Turunen. Osana tilai-

suuden suoraa lähetystä nähtiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön, eduskunnan puhemies 

Anu Vehviläisen ja pääministeri Sanna Marinin juhlapäivän videotervehdykset lapsille ja nuorille. 

Aamun videolähetykseen osallistui myös Elastinen tilaisuutta varten tehdyllä tallenteella. Opetus- 

ja kulttuuriministeriö julkisti Lapsenpäivä-palkinnon saajat. Päivän tapahtumat suunnattiin erityi-

sesti kouluille Lapsen oikeuksien päivän juhlintaan.

Tunnustuksia ja palkintoja

Lapsiasiavaltuutettu valitsi Uutismedian liiton paikallislehtien lapsille järjestämän Sinun tarinasi 

on meidän juttumme -kilpailun voittajan marraskuussa 2020. Tekstisarjan voitti Viiskunta-lehden 

kautta kisaan osallistunut 6.-luokkalainen Tuomas Koivula Tuurin koulusta Alavudelta. Videosarjan 

voittivat Oriveden Sanomien kautta kisaan osallistuneet 5.-luokkalaiset Veera Huokuniemi ja Oona 

Kokkonen Karpinlahden koulusta Orivedeltä.160 

Lapsiasiavaltuutetulla oli kunnia luovuttaa Suomen UNICEF:n Lapsen oikeuksien vaikuttajapalkinto 

Suomen Ladun ja Finlands Svenska Idrott rf:n Metsämörri-Skogsmulle-toiminnalle Kauniaisissa 

19.11.2020.161 

Lapsiasiavaltuutetun toimistolla oli ilo ja kunnia vastaanottaa Sairaalaklovnien NENÄTYS 2020 

-palkinto, joka annettiin tunnustuksena lapsiasiavaltuutetun aktiiviselle ja monipuoliselle toimin-

nalle lapsen oikeuksien edistämisessä. Perusteluissa arvostettiin erityisesti sitä, että lapsiasiaval-

tuutettu pyrkii kuulemaan lapsia suoraan ja ottamaan nimenomaan heidän näkökulmansa asioissa 

huomioon.  

160 https://www.uutismediat.fi/sinuntarinasi/

161 https://www.suomenlatu.fi/uutiset/ulkoile/2020/unicef-myontaa-lapsen-oikeuksien-vaikuttaja-tunnustuksen-metsamorri-
toiminnalle.html

https://www.uutismediat.fi/sinuntarinasi/
https://www.suomenlatu.fi/uutiset/ulkoile/2020/unicef-myontaa-lapsen-oikeuksien-vaikuttaja-tunnustuksen-metsamorri-toiminnalle.html
https://www.suomenlatu.fi/uutiset/ulkoile/2020/unicef-myontaa-lapsen-oikeuksien-vaikuttaja-tunnustuksen-metsamorri-toiminnalle.html
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Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Henkilökunta

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen  

Lakimies Merike Helander (opintovapaalla 1.1.–31.8.2020)

Ylitarkastaja Anne Hujala (poissa toistaiseksi)

Ylitarkastaja (vt.) Sanna Koulu (1.11.2019–31.5.2020)

Ylitarkastaja Katja Mettinen (1.8.2020 alkaen)

Viestintäsuunnittelija (ma.) Pia Pihlainen (13.11.2019–31.12.2020)

Hallinnollinen avustaja Pirkko-Liisa Rautio 

Lakimies (vs.) Jaana Tervo (1.9.2019–31.8.2020)

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen

Korkeakouluharjoittelijat Karri Kekkonen (1.8.–30.11.2020) ja Tuomo Virtanen (1.8.–31.10.2020)

Suunnittelija Karri Kekkonen (1.12.2020 alkaen) 
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Viestintä

Lapsiasiavaltuutetun toimiston ulkoisesta viestinnästä vastasi viestintäsuunnittelija YTM Pia 

Pihlainen. Päivittäisviestinnän pääasiallisina kanavina lapsiasiavaltuutetun toimistolla on 

Facebook-sivu, Twitter-tili ja Instagram-tili. Vuoden 2020 lopussa Facebook-sivulla oli 15 967 seuraa-

jaa (+ 328 seuraajaa) ja Twitter-tilillä 6 758 seuraajaa (+ 911 seuraajaa) ja joulukuussa 2019 perus-

tetulla Instagram-tilillä 708 seuraajaa. Lisäksi lapsiasiavaltuutetun toimisto lähetti vuoden aikana 

neljä uutiskirjettä, joilla oli 379 tilaajaa (+ 52 tilaajaa).

Lapsiasiavaltuutetun verkkosivujen (lapsiasia.fi) uudistustyö saatiin valmiiksi syyskuussa 2020. 

Kotisivuista tehtiin saavutettavat, niiden visuaalinen ilme uudistettiin ja sivut siirrettiin YJA-alustaan. 

Lisäksi lapsiasiavaltuutetulla on lapsille tarkoitetut sivut (lastensivut.fi). Lapsiasiavaltuutettu on 

jäsen Lapsen oikeuksien kansallisessa viestintäverkostossa, joka ylläpitää lapsenoikeudet.fi -sivus-

toa. Verkostoa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto. 

Hallinto ja talous

Siivouspalvelusta vastasi sekä Jyväskylässä että Helsingissä ISS Palvelut Oy.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston työterveyspalvelut tuotti Terveystalo Oy.

Lapsiasiavaltuutetun toimitilat olivat Jyväskylässä osoitteessa Vapaudenkatu 58 A, sivutoimipiste oli 

1.9.2020 alkaen asti Helsingissä osoitteessa Ratapihantie 9.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston palkka- ja toimintamäärärahat sisältyivät valtion talousarviossa 

oikeusministeriön hallinnonalalle. Vuonna 2020 lapsiasiavaltuutetun toimintamenoihin kului 

yhteensä 622 235 euroa. Toimintamenoista palkkojen osuus oli 454 580 euroa ja muiden menojen 

osuus oli 167 655 euroa. Käytettävissä olevasta määrärahasta säästyi 47 765 euroa.

http://www.lapsiasia.fi
http://www.lastensivut.fi
http://lapsenoikeudet.fi



	LAV-Vuosikertomus-kansi-e-suomi
	LAV Vuosikertomus 2020 suomi FINAL e2.pdf
	_Hlk62211418
	_heading=h.1fob9te
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.mz3vc3117qfq
	_heading=h.2xcytpi
	_heading=h.p4gmfn48v34
	_heading=h.1ci93xb
	_heading=h.3whwml4
	_heading=h.osnpsr1gg5e6
	_heading=h.3as4poj
	_heading=h.1pxezwc
	_heading=h.49x2ik5
	_heading=h.2p2csry
	_heading=h.147n2zr
	_heading=h.6mghbco9uqe8
	_heading=h.23ckvvd
	_heading=h.ihv636
	_heading=h.32hioqz
	_heading=h.41mghml
	_heading=h.2grqrue
	_heading=h.3fwokq0
	_heading=h.1v1yuxt
	_heading=h.4f1mdlm
	_heading=h.2u6wntf
	_heading=h.19c6y18
	_heading=h.3tbugp1
	_heading=h.28h4qwu
	_heading=h.nmf14n
	_heading=h.37m2jsg
	_heading=h.1mrcu09
	_heading=h.46r0co2
	_heading=h.2lwamvv
	_heading=h.111kx3o
	_heading=h.3l18frh
	_heading=h.206ipza
	_heading=h.206ipza
	_heading=h.4k668n3
	_heading=h.4k668n3
	Esipuhe
	Lapsiasiavaltuutetun kannanotto
	Lasten oikeutta vaikuttaa on edistettävä
	Lapsiasiavaltuutetun kannanotto
	Lasten ja nuorten välistä väkivaltaa ei tunnisteta – torjuminen edellyttää toimia koko yhteiskunnalta
	Lapsiasiavaltuutetun tehtävä
	Lapsiasiavaltuutetun strategia 2019–2024

	Vuosi 2020: pandemian varjossa kohti 
maapallon tulevaisuutta
	Politiikan tapahtumat 2020 
	Kansallinen lapsistrategia on valmisteilla
	Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2020 painopistealue: Maapallon 
tulevaisuus ja lapsen oikeudet
	Perheen uusi asema
	Väkivallan monet muodot ja lapsen oikeudet
	  Väkivallan tunnuslukuja 

	Väkivalta harrastustoiminnassa
	Lasten välinen väkivalta
	Miten väkivaltaa voidaan estää?

	Materiaalinen elintaso
	Terveys
	Koulu ja oppiminen
	Vapaa-aika ja vertaissuhteet
	Osallisuus
	Valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu

	Lapsiasiavaltuutetun toiminta 2020
	1. Arvioi lapsen oikeuksien toteutumista
	Lausunnot (41 kpl)
	Kuulemiset (8 kpl)
	Aloitteet, kannanotot ja kirjelmät (13 kpl)

	2. Seuraa, tuottaa ja välittää tietoa lapsen oikeuksista
	Lapsibarometri
	Nuoret neuvonantajat (4 kpl)
	Lasten ja nuorten kohtaamiset (6 kpl)
	Tiedonkeruu lapsilta korkeakouluharjoittelijoiden projektina
	Tutkimukset, selvitykset ja kirjoitukset (13 kpl)
	Pyöreän pöydän keskustelut (1 kpl)
	Kansalaisyhteydenotot (463 kpl)

	3. Verkostoi ja rakentaa yhteyksiä eri toimijoiden välille
	Lapsiasianeuvottelukunta 
	Lapsiasianeuvottelukunnan kokoonpano 
(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)
	Toimiston asiantuntijajäsenyydet (16 kpl)
	Lapsiasiavaltuutetun järjestämät tilaisuudet (5 kpl)
	Esiintymiset (52 kpl)
	Videoesitykset (8 kpl)
	Sidosryhmätapaamiset ja vierailut (60 kpl)
	Kansainväliset seminaarit ja sidosryhmätapaamiset (8 kpl)
	Lapsen oikeuksien viikko
	Tunnustuksia ja palkintoja

	Lapsiasiavaltuutetun toimisto
	Henkilökunta
	Viestintä
	Hallinto ja talous


	https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/koronan-vaikutu




