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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 kannanotto, minkä jälkeen kertomus 

sisältää arvion lasten oikeuksien toteutumisesta 

sekä lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehityk-

sestä vuonna 2021. Kertomuksen lopussa kuva-

taan lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintaa 

vuonna 2021.



4



5

Sisällys

Esipuhe 7

Lapsiasiavaltuutetun kannanotto 9

Kriiseihin varautumista on päivitettävä lapsia varten 9

Yhdenvertaisuus pandemian ajassa  13
Politiikan tapahtumat 2021 15
Kansallinen lapsistrategia valmistui  15
Syrjinnän kielto 17
Kasvuympäristön turvallisuus sekä väkivallan, kaltoinkohtelun 
ja laiminlyönnin ehkäisy 20
Kansalais- ja vapausoikeudet  25

Osallisuus 28
Materiaalinen elintaso  31
Koulutus ja oppiminen  34
Terveys ja hyvinvointi 37
Vapaa-aika ja vertaissuhteet  42
Valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu 47
Oikeus perheeseen ja vanhempien huolenpitoon 52

Suomalainen perhe tilastoissa 54

Lapsiasiavaltuutetun toiminta 2021 57
Lapsiasiavaltuutetun tehtävä 57

Lapsiasiavaltuutetun strategia 2019–2024 60
1. Arvioi lapsen oikeuksien toteutumista 61
2. Seuraa, tuottaa ja välittää tietoa lapsen oikeuksista 68
3. Verkostoi ja rakentaa yhteyksiä eri toimijoiden välille 83



6



7

Esipuhe

”Se herättää tunteita, jos turistit kuvaa poroja. Tai jos eteläläinen serkku tulee jostain ja alkaa 

huutamaan, ku näkee poroja, tai turistit yrittää jotain jahata niitä, tai jotain (naurua), jotain 

tällästä, ni se herättää vihaa, et ne ei osaa kunnioittaa täällä sitä kulttuuria, mitä täällä on.  

Et aatellaan, että jotkut potkurit [potkukelkat] on jotain museotavaroita (naurua).”

(Saamelaisnuori Nuoret neuvonantajat -tapaamisessa syksyllä 2021)

Viime vuonna tapasimme lapsiasiavaltuutetun toimistossa Nuoria neuvonantajia, jotka kuulu-

vat johonkin vähemmistöön. Osalla tapaamistamme lapsista ja nuorista oli jokin vamma, osa oli 

kokenut vanhempiensa eron, osa oli saamelaisia ja osa eli sateenkaarella. Vammaisilla lapsilla oli 

paljon kiusaamisen kokemuksia, ja sateenkaarevat sekä saamelaislapset olivat kohdanneet tietä-

mättömyyttä ja stereotypioita. Saamelaislapsia ja -nuoria yhdistivät oma kieli ja kulttuuri sekä koti 

pohjoisessa. Yhteistä tapaamillemme lapsille ja nuorille oli kokemus siitä, että he toivoivat kaikilta 

ihmisiltä enemmän ymmärrystä ja kunnioitusta. Moni koki tulevansa ohitetuksi niin palveluissa 

kuin yhteiskunnassa laajemminkin.  

Tämä toimintakertomus kertoo yhdenvertaisuudesta, joka oli lapsiasiavaltuutetun toiminnan stra-

teginen painopiste vuonna 2021. Lapset ovat ryhmänä eriarvoisessa asemassa suhteessa aikuisiin. 

On perusteltua, etteivät lapset voi ajaa autoa tai käyttää alkoholia ennen täysi-ikäisyyttä. On hyvä, 

ettei lapsille sallita pornografiaa tai väkivaltaisia mediasisältöjä. On äärimmäisen tärkeää, että 

lapsista pidetään hyvää huolta. Tällainen erityiskohtelu iän ja kehitystason vuoksi on kannatetta-

vaa. On kuitenkin eriarvoisuutta aiheuttavia käytäntöjä, joita ei voida perustella iällä ja kehitysta-

solla. Esimerkiksi lasten oikeutta osallistua vaikeutetaan usein tahallisesti tai tahattomasti. Myös 

oikeus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa itseä koskevaan päätöksentekoon voidaan estää. Usein 

vaikuttaa siltä, että lapset huomioidaan silloin, kun siitä ei aiheudu epämukavuutta tai muuta hait-

taa aikuisille. 
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Vaikka lapset ovat jo ikänsä puolesta alttiita eriarvoisuudelle ja syrjinnälle, lasten joukossa on ryhmiä, 

jotka ovat tälle muita alttiimpia. Vamman kanssa elävät lapset, sateenkaarevat lapset, kieli- ja kult-

tuurivähemmistöihin kuuluvat lapset ja kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ovat erityisen haavoittu-

vassa asemassa ja altistuvat muita useammin kiusaamiselle ja väkivallalle. Yhdenvertaisuus voi olla 

koetuksella myös tilannekohtaisista tekijöistä johtuen. Sairaus, köyhyys tai pakolaisuus voi nopeasti 

sysätä lapsen hyvin vaikeaan asemaan. Lähiaikojen tapahtumat ovat osoittaneet, että hyvinvointi 

voi hetkessä murentua. 

Vuotta 2021 väritti covid-19-pandemia ja toistuvasti epäonnistunut pyrkimys uuteen normaaliin. 

Vuosi syvensi lasten välistä eriarvoisuutta ja monen perheen pahoinvointia. Samalla yhteiskunnassa 

toteutettiin useita historiallisia uudistuksia, kuten perhevapaauudistus, sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen uudistus ja oppivelvollisuusiän laajentaminen. Vuoden aikana annoimmekin ennätysmäärän 

lausuntoja eri lainsäädäntöhankkeista: yli 70 kappaletta. Samalla pidimme yllä yhteiskunnallista 

keskustelua lapsen oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta ja kohtasimme lapsia sekä nuoria. Haluan 

lämpimästi kiittää toimistomme upeaa henkilökuntaa kaikesta yhteisestä työstä ja hyvistä hetkistä. 

Kiitos Annaleena Aira, Anton Schalin, Karri Kekkonen, Katja Mettinen, Mari Laitinen, Merike 

Helander, Pirkko-Liisa Rautio, Sonja Vahtera ja Terhi Tuukkanen!  

Kirjoitan tätä esipuhetta tilanteessa, jossa eurooppalainen valtio on joutunut hyökkäyssodan 

kohteeksi ja miljoonat lapset tarvitsevat turvaa ja suojelua. Vallitseva tilanne syventää eriarvoi-

suutta maailman lasten välillä ja repii rikki monta sukupolvea. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on 

kirjoitettu juuri tällaisia aikoja silmällä pitäen. Nyt on juuri se hetki, jolloin lapsen oikeuksia tulee 

kaikin keinoin edistää, kunnioittaa ja vaalia.

Toivotan teille hyviä lukuhetkiä.

Jyväskylässä 24.3.2022

Elina Pekkarinen

Lapsiasiavaltuutettu     
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Lapsiasiavaltuutetun kannanotto

Kriiseihin varautumista on päivitettävä  
lapsia varten

Onnettomuuksiin ja kriiseihin varautuminen on tärkeää tehdä suunnitelmallisesti. Lapset 

huomioidaan varautumisessa heikosti, vaikka he ovat ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi aikui-

sia haavoittuvammassa asemassa. Suomessa on välittömästi päivitettävä varautumista lasten 

tarpeita silmällä pitäen. 

Varautuminen tarkoittaa erilaisiin onnettomuuksiin ja kriiseihin valmistautumista. Varautumisen 

tavoitteena on ihmisten arjen ja yhteiskunnan toiminnan jatkuminen mahdollisimman pienin häi -

riöin silloinkin, kun käsillä on uhkaava tilanne tai muu kriisi. Kun turvallisuutta uhkaavat tilanteet 

ja kriisit ennakoidaan, niihin varautuminen on helpompaa. 

Suomessa kaikilla viranomaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että yhteiskunta toimii normaali-

oloissa, erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valtion varautumissuunnitelmasta vastaa 

valtioneuvoston asettama Turvallisuuskomitea, joka laatii valtion turvallisuusstrategian. Lisäksi eri 

ministeriöt, valtion virastot, aluehallintoviranomaiset ja paikalliset viranomaiset tekevät ennakointi- 

ja varautumistoimenpiteitä. Varautumisessa huolehditaan elintärkeistä toiminnoista: johtamisesta 

ja kansainvälisistä suhteista, puolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta, taloudesta, infrastruk-

tuurista ja huoltovarmuudesta, väestön toimintakyvystä ja palveluista sekä henkisestä kestävyy-

destä. Yhteistä monille varautumissuunnitelmille on, ettei niissä huomioida lapsia. Esimerkiksi 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa1 lasten erityiset tarpeet mainitaan lähinnä vain koulutuspal-

velujen yhteydessä. 

1  Turvallisuuskomitea. (2017). Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 2.11.2017.   
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/YTS_2017_suomi.pdf 

https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/YTS_2017_suomi.pdf
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Lasten huomioiminen varautumisessa on tärkeää, koska selviytyäkseen lapset tarvitsevat paljon 

aikuisten apua ja tukea. Lapset ovat ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi eriarvoisessa asemassa 

suhteessa aikuisiin. Etenkään pienet lapset eivät pysty itsenäisesti vaikuttamaan asioihinsa, he 

eivät kykene ennakoimaan tai varautumaan ja heidän tiedonsaantiaan on usein rajoitettu. Heidän 

etunsa ja tarpeensa tulisi huomioida aina pelastautumisesta ja suojautumisesta ravinnonsaantiin 

ja sairaanhoitoon asti. Esimerkiksi aikuisten opasteet, suojaimet ja sairaanhoidossa käytetyt instru-

mentit ja laitteet eivät sovellu pienille lapsille. Pitkittyneissä kriiseissä heidän arkiset huolenpidon ja 

hoivan tarpeensa poikkeavat merkittävästi aikuisten tarpeista. Myös isompien lasten mahdollisuu-

det toimia ja vaikuttaa ovat rajoitetummat kuin aikuisilla. Jo kohdatuissa kriiseissä on havaittu, että 

lasten tapa reagoida kriiseihin, etsiä tietoa ja hakea tukea poikkeavat aikuisten tavoista. Erilaiset 

onnettomuudet, kriisit ja poikkeusolot vaikuttavat siis erityisen voimakkaasti lapsiin, ja heidän 

erityiset tarpeensa tulisi myös erikseen huomioida.

2020-luvulla on kohdattu jo kaksi laajaa kriisiä, joita ei täysin osattu ennakoida. Sen vuoksi niiden 

vaikutuksiin koko laajuudessaan ei osattu varautua. Covid-19-pandemian vaikutukset ovat yllät-

täneet kokonaisvaltaisuudellaan ja kestollaan. Pandemia ei ole vain kuormittanut terveydenhuol-

toa vaan on aiheuttanut eriarvoisuuden syvenemistä, hoito- ja palveluvelkaa, vakavia sosiaalisia 

ongelmia ja mittavia taloudellisia vahinkoja. Pandemian negatiiviset vaikutukset ovat kasautuneesti 

kohdentuneet lapsiin ja nuoriin.

Vuonna 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan uhkaa koko maailman turvallisuutta ja 

ajaa ihmisiä maanpakoon. Arviolta puolet pakenemaan lähteneistä ihmisistä on lapsia. Keskellä 

Eurooppaa alkanut sota on pakottanut Euroopan unionin jäsenvaltiot päättämään pikaisesti niin 

humanitaarisen kuin sotilaallisen avun laajuudesta. Euroopan lapsiasiavaltuutetut ovat havainneet 

vaikeuksia niin lasten rekisteröinnissä kuin asumisen ja palvelujen järjestämisessä. Sodan sosiaali-

set ja taloudelliset kustannukset ovat jo nyt dramaattiset, ja myös tämän kriisin seurauksista kärsi-

vät etenkin lapset ja nuoret.

Onkin erikseen suunniteltava, miten kriisin oloissa turvataan lasten oikeus heidän kehitykselleen 

välttämättömiin toimiin, kuten ravintoon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, ja miten huolehdi-

taan heidän osallisuudestaan ja tiedonsaannistaan. Kriisitilanteissa on tärkeää, että lapset ja nuoret 

voivat kokea olevansa osa yhteisöä, jossa heille annetaan tilannetta koskevaa ikätasoista tietoa 

ja jossa he voivat omalta osaltaan vaikuttaa asioihin. Kriisitilanteissa myös henkisen tuen tarve 

korostuu. Mielenterveyden tukeminen ehkäisee traumoja ja pitkittyneitä ongelmia ja auttaa krii-

sistä selviytymisessä. On kysyttävä, miten kriisioloissa voidaan huolehtia lasten ja nuorten mielen-

terveydestä, kun palvelut eivät normaaliaikoinakaan ole riittävät. Varautumisessa on huomioitava 

erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset. Esimerkiksi vammaiset tai pitkäaikaisesti sairaat 

lapset, vieraskieliset lapset, vangitut lapset tai lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitetut lapset tarvit-

sevat erityistä apua kriisitilanteissa. 
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Lapsiasiavaltuutettu vaatii, että varautumisessa huomioidaan jatkossa erityisesti lapset ja nuoret. 

On tärkeää, että lasten näkemykset huomioidaan varautumista suunniteltaessa. Varautumisen 

valmistelu lapsen oikeudet ja tarpeet huomioon ottaen edesauttaa kaikkien ihmisten turvallisuutta. 

Lasten huomioiminen kriiseihin varautumisessa

Kriisitilanteessa on huomioitava lasten erityiset tarpeet.

Lasten arjen jatkuminen tulee turvata mahdollisimman pienin 

häiriöin: varhaiskasvatus, koulu, harrastukset ja vapaa-aika, 

ihmissuhteet ja palvelut.

Kriisitilanteen kannalta erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsi-

ryhmät tulee tunnistaa.

Lasten tulee saada ikätasoista ja saavutettavaa tietoa kriisitilanteesta.

Lasten tulee saada vaikuttaa ja osallistua kriisitilannetta koskevaan päätöksen-

tekoon lapsille saavutettavin keinoin.

Lasten mielenterveyttä tulee tukea kriisin aikana ja sen jälkeen.

1
2

3

4
5

6
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Yhdenvertaisuus pandemian ajassa 

Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2021 painopisteenä oli yhdenvertaisuus. Lapsi on aina sidottu taustoi-

hinsa. Hän ei voi valita perhettä, johon syntyy, eikä asuinpaikkaa, johon perhe on asettunut. YK:n 

lapsen oikeuksien yleissopimuksessa lapsen oikeus syrjimättömyyteen on yksi sen neljästä yleis-

periaatteesta, ja syrjimättömyys on perustuslaissa (731/1999) vahvistettu perusoikeus. 

Yhdenvertaisuuden ajankohtaisuus realisoitui covid-19-pandemian oloissa ja jatkuu maailman 

turvallisuustilanteen heiketessä. Suomessa lasten lähtökohdista johtuvaa eriarvoisuutta on pyritty 

tasoittamaan hyvinvointipolitiikalla, joka etenkin viime vuosisadan loppupuoliskolla osoitti 

voimansa. Tällä vuosituhannella hyvinvointierot ovat jälleen syventyneet ja suomalaisten lasten 

mahdollisuuksien tasa-arvo on heikentynyt. Eriarvoisuutta esiintyy sosioekonomisten ryhmien, 

sukupuolten, valtaväestön ja vähemmistöjen sekä maantieteellisten alueiden välillä. Vanhempien 

koulutustaso, terveys, tulot ja siviilisääty vaikuttavat lasten hyvinvointiin ja elämässä menestymi-

seen. Globaali eriarvoisuus heijastuu Suomeen maailmanpoliittisena levottomuutena, maailmanta-

louden ennakoimattomuutena ja väestön liikkuvuutena. Covid-19-pandemia on lisännyt eriarvoi-

suutta lapsiryhmien välille niin globaalisti kuin paikallisesti.

Erilaisilla hyvinvointiin vaikuttavilla tekijöillä, kuten koulutuksella, varallisuudella, toimeentulolla, 

terveydellä ja asuinoloilla on tapana kasautua samoille yksilöille ja perheille, jolloin eriarvoisuus 

syvenee. Eriarvoisuuden kasautuminen on moniulotteinen yhteiskunnallinen ongelma, joka vähen-

tää inhimillisiä voimavaroja, hidastaa talouskasvua ja horjuttaa yhteiskunnan vakautta sekä yhteis-

kuntarauhaa. Samalla eriarvoisuus heikentää kansalaisten luottamusta instituutioihin, hallituksiin 
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ja demokratiaan.2 Lapsuudessa koetut eriarvoisuuden ja 

epäluottamuksen kokemukset siirtyvät herkästi seuraavaan 

sukupolveen ja rapauttavat hyvinvointiyhteiskunnan perus-

taa. Kansallisen lapsistrategian esivalmisteluissa3 eriarvoistu-

miskehitys tulkittiin kehityskuluksi, joka jatkuu lineaarisesti, 

mikäli toimenpiteitä sen katkaisemiseksi ei tehdä. 

Lapsuudenaikaista yhdenvertaisuutta voidaan edistää oikeu-

denmukaisella yhteiskuntapolitiikalla, joka turvaa paitsi 

laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen, myös virikkeelliset ja turvalliset elinalueet, kestävät 

työmarkkinat, yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnot ja 

riittävän toimeentulon kaikille lapsille, nuorille ja lapsiperheille taustoista ja lähtökohdista riippu-

matta. Yhteiskunta, joka antaa lapsille väylän ja välineet osallistumiseen ja vaikuttamiseen, sitout-

taa heidät yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa lapsen koke-

musmaailmaa arvostetaan ja hyödynnetään yhteiskunnan päätöksenteon kaikilla tasoilla. 

Vuoden 2021 aikana saatiin valmiiksi useita merkittäviä yhteiskunnallisia reformeja, joiden tavoit-

teena on yhdenvertaisuuden edistäminen. Onnistuessaan niillä voi olla merkittävä vaikutus eriar-

voisuuden vähentämisessä. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote- 

uudistus), perhevapaauudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen ja kaksivuotisen esiopetuksen 

kokeilu. Kaikilla uudistuksilla on merkittäviä vaikutuksia YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa 

vahvistettujen lapsen oikeuksien toteutumiseen. Uudistuksissa lapsivaikutuksia on arvioitu vaih-

televasti. Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen perustuu vahvaan kansainväliseen tutki-

musnäyttöön ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on koeasetelmaan perustuva tutkimus, joiden 

pohjalta niiden lapsivaikutuksia voidaan arvioida. Sen sijaan sote-uudistuksen ja perhevapaauudis-

tuksen yhteydessä lapsinäkökulma on huomioitu verrattain heikosti. Uudistusten vaikutuksia tulee-

kin arvioida jatkuvasti myös täytäntöönpanon aikana. 

Vuonna 2021 lapsiasiavaltuutettu painotti vaikuttamistyötään yhdenvertaisuuden kysymyksiin 

ja kiinnitti huomiota eriarvoisuutta syventäviin ilmiöihin. Toimiston työssä keskityttiin lapsiin, 

jotka esimerkiksi toimintarajoitteidensa, kulttuurinsa tai asuinpaikkansa vuoksi ovat erityisessä 

asemassa. Käytännössä tämä tarkoitti erillisselvitysten toteuttamista ja käynnistämistä, lapsiryh-

mien tapaamista ja huomion ohjaamista haavoittuvassa asemassa olevien lasten aseman tunnistami-

seen kannanottojen, lausuntojen, viestinnän, haastattelujen ja esitysten avulla. Yhdenvertaisuuden 

teemaa painotettiin myös lapsiasianeuvottelukunnan työssä. Kaiken toiminnan tavoitteena oli, että 

lasten yhdenvertaisuuden kysymykset huomioidaan poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa. Tämä vuosikertomus on kuvaus ponnisteluistamme tätä tavoitetta kohti. 

Ois tylsää, jos kaikki ois 
samanlaisia ja tykkäisi 
samoista asioista.

2 Valtioneuvosto (2019). Mahdollisuudet Suomelle. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:1.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-688-1 

3 Valtioneuvosto (2019). Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-698-0 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-688-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-698-0
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Politiikan tapahtumat 2021

Vuonna 2021 maata hallitsi pääministeri Sanna Marinin hallitus, jonka toimintaan covid-19- 

pandemia edelleen vaikutti. Vaikka valmiuslakiin ei enää turvauduttu, jouduttiin erilaisten valta-

kunnallisten ja alueellisten rajoitustoimenpiteiden käyttöä edelleen jatkamaan. Esimerkiksi kunta-

vaalit päätettiin maaliskuussa siirtää huhtikuusta kesäkuulle vaikean pandemiatilanteen vuoksi. 

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen Suomen Keskustasta luovutti salkkunsa ministeri Annika 

Saarikolle toukokuussa, ja samalla Saarikolta vapautuneelle tiede- ja kulttuuriministerin paikalle 

nimitettiin Antti Kurvinen. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen Vasemmistoliitosta 

luovutti salkkunsa suunnitellusti Hanna Sarkkiselle kesäkuussa. Samassa kuussa opetusministeri 

Li Andersson Vasemmistoliitosta palasi vanhempainvapaalta häntä sijaistaneen Jussi Saramon 

tilalle. Loppuvuodesta sisäministeri Maria Ohisalo Vihreistä jäi vanhempainvapaalle ja hänen tilal-

leen sisäministeriksi siirtyi ympäristöministerinä toiminut Krista Mikkonen. Ympäristöministeriksi 

nimitettiin Emma Kari. 

Kansallinen lapsistrategia valmistui 

Vuosi 2021 oli lapsen oikeuksien edistymisen kannalta merkittävä, sillä vuoden alussa julkaistiin 

parlamentaarisen komitean valmistelema kansallinen lapsistrategia, joka perustuu YK:n lapsen 

oikeuksien sopimukseen, ylittää hallituskaudet ja yhdistää eri hallinnonaloja. Strategian tausta-

työ oli aloitettu edellisellä hallituskaudella vuonna 2018, ja parlamentaarinen komitea työskenteli 

kesästä 2020 lähtien perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun johdolla. Työ tehtiin pandemiasta 

johtuen vaativissa olosuhteissa. Lapsiasiavaltuutettu on luonut katsauksen strategian taustaan ja 

valmisteluun sekä kansallisen lapsistrategian sisältöihin eduskunnalle helmikuussa 2022 luovut-

tamassaan kertomuksessa4. Tässä vuosikertomuksessa strategian vaiheet ja sisältö kuvataan vain 

lyhyesti. 

Kansallisen lapsistrategian tausta on YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomelle vuonna 2011 

antamissa päätelmissä, joissa komitea kehotti Suomea luomaan tehokkaan järjestelmän kaikkien 

lapsen oikeuksia koskevien toimintapoliitikkojen koordinoimiseksi. Lisäksi komitea suositteli osoit-

tamaan tälle työlle riittävät henkilöstö- ja taloudelliset sekä tekniset resurssit. Koordinaatiotyön 

toteuttamista alettiin kutsua kansalliseksi lapsistrategiaksi vuosien 2017–2018 taitteessa, kun useat 

järjestöt, lapsiasiavaltuutettu ja LAPE-hankkeen asettama selvitystyöryhmä vaativat sen valmiste-

lua. Huhtikuussa 2018 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja opetusministeri Sanni 

Grahn-Laasonen käynnistivät kansallisen lapsistrategian valmistelun, jota veti Marttaliiton pääsih-

teeri Marianne Heikkilä. Valmistelun tuloksena maaliskuussa 2019 julkaistiin Lapsen aika: kohti 

4  Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2022). Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022. Lapsiasiavaltuutetun 
toimiston julkaisuja 2022:1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7


16

kansallista lapsistrategiaa 20405, joka sisälsi tuloksia laajoista sidosryhmätapaamisista ja lapsifoo-

rumeista sekä laajan tutkijoiden puheenvuoron. 

Syksyllä 2019 käynnistetty kansallinen lapsistrategiatyö eteni varatuomari Johanna Laisaaren 

johdolla. Valmistelun aikana julkaistiin useita raportteja, joissa käsiteltiin muun muassa lapsistrate-

gian oikeudellista perustaa6, lasten osallisuutta7 8 9, lapsen oikeuksien toteutumista sijaishuollossa10, 

lapsivaikutusten arviointia11 12 ja koronan vaikutuksia lapsiin13. Tammikuussa 2021 julkaistiin 

kansallisen lapsistrategian komiteamietintö14, joka perustuu kolmeen pääajatukseen:

1. Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi

2. Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti 

kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla 

ja että lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista.

3. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan 

paremmin.

Parlamentaarisen komitean ja kansallisen lapsistrategian työssä vahvistettiin etenkin stra-

tegian lapsioikeusperustaa ja sen kohdentumista haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin. 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta painopiste oli tervetullut. Arvioidessaan strategian onnistumista 

kertomuksessaan eduskunnalle 2022 lapsiasiavaltuutettu toteaa, että Lapsen aika -työstä tulee 

5 Valtioneuvosto (2019). Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-698-0 

6 Iivonen, E. & Pollari, K. (2020). Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta. Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 2020:20. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5417-5 

7 Stenvall, E. (2020). Osallisuutta ja osallistumista. Osa 1: Osallisuuden lähtökohdat kansallisessa lapsistrategiassa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:27. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7160-8 

8 Stenvall, E. (2020). Lasten ja nuorten osallisuus kansallisessa lapsistrategiassa. Osa 2: Osallisuuden toteutuminen 
lapsistrategian valmistelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:39.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8435-6 

9 Stenvall, E. (2021). Lasten ja nuorten osallisuus kansallisessa lapsistrategiassa. Osa 3: Lasten ja nuorten näkökulmia 
osallisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:19. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5438-0 

10 Saastamoinen, K. (2021). Lasten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa vuosina 2018–2020 lasten eduskunnan 
oikeusasiamiehelle tekemien kantelujen näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:6

11 Iivonen, E. & Pollari, K. (2021). Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille. Valtioneuvoston kanslian 
julkaisuja 2021:5. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-370-8 

12 Iivonen, E. & Pollari, K. (2021). Lapsivaikutusten arvioinnilla parempia päätöksiä – Lapsivaikutusten arviointi, 
lapsibudjetointi sekä lapset ja nuoret tiedontuottajina hyvinvointialueella: Ohjeistus hyvinvointialueiden päättäjille, 
nuorisovaltuustoille ja viranhaltijoille. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2022:2.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-166-7 

13 Valtioneuvosto (2020). Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: lapsistrategian koronatyöryhmän 
raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:21. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-883-0 

14 Valtioneuvosto (2021). Kansallinen lapsistrategia: Komiteamietintö. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8. 
 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-777-5 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-698-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5417-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7160-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8435-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5438-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-370-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-166-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-883-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-777-5
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säilyttää monitieteisyys, dynaamisuus ja yhteisen tekemisen ilo ja avoimuus – kansallisen lapsi-

strategian parlamentaarisesta työstä taas lapsenoikeusperustaisuus, pieteetillä tehty ohjelmien 

analyysi ja taustaselvitysten huolellinen teoreettisuus.

Kansallisen lapsistrategian komiteamietinnössä todetaan, että strategian toimeenpanon ja seuran-

nan tulee olla pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja vaikutuksellista, minkä vuoksi sen toimeen-

panossa tulee yhdistää eri hallinnonalat ja yhteiskunnan osa-alueet. Mietinnössä katsottiin, että 

etenkin ensimmäisellä toimeenpanokaudella tulee varmistaa, että strategiatyö rakentuu kiinteäksi 

osaksi valtionhallinnon strategista suunnittelua ja päätöksentekoa ja että sille luodaan toimeen-

panoa tukevat, pysyvät rakenteet. Tätä vuosikertomusta kirjoitettaessa strategian ensimmäistä 

toimeenpanosuunnitelmaa on juuri ryhdytty toimeenpanemaan. Sen tiimoilta on käynnistetty 30 

hanketta, jotka toteutetaan pääasiassa ministeriöissä ja valtionhallinnon alaisissa virastoissa15. 

Lapsiasiavaltuutetun johdolla toimivan lapsiasianeuvottelukunnan alaisuuteen on perustettu 

työryhmä, jonka tehtävänä on tukea lapsistrategian toimeenpanoa. 

Kansalliselle lapsistrategialle ei edelleenkään ole luotu ns. kotipesää eli henkilöstöä tai talou-

dellisia resursointeja edellyttävää rakennetta. Resursseja ei ole osoitettu myöskään kansallisen 

lapsistrategian arviointiin tai seurantaan. Mikäli pysyvään rakenteeseen, arviointiin ja seuran-

taan ei osoiteta riittäviä resursseja, jää kansallinen lapsistrategia vain lyhyeksi valonpilkah-

dukseksi suomalaisessa lapsen oikeuksien edistämistyössä. 

Syrjinnän kielto

2 artikla:  Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle yhdenvertaisesti. Lasta ei saa syrjiä mistään 

syystä.16

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa kielletään lapseen kohdistuva syrjintä niin lapsesta kuin 

hänen huoltajistaan johtuvista syistä. Syrjintäkielto on hyvin kattava ja mainitsee kiellettyinä erot-

teluperusteina syntyperäisten seikkojen lisäksi esimerkiksi mielipiteet, vakaumuksen ja toiminnan. 

Kansallisessa lainsäädännössä syrjintä kielletään perustuslaissa (731/1999), jonka 6 §:n mukaan 

ihmiset ovat lain edessä yhdenvertaisia eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 

asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydenti-

lan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslain mukaan lapsia on 

kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehi-

tystään vastaavasti. Suomessa lapsen asema omien oikeuksiensa haltijana on siis jo perustuslaissa 

turvattu.

15 Valtioneuvosto (2021). Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma: Valtioneuvoston periaatepäätös. 
Valtioneuvoston julkaisuja 2021:81. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0 

16 Tässä julkaisussa käytetyt YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artikloiden lyhenteet ovat lapsiasiavaltuutetun toimiston 
käännöksiä ja julkaistu toimiston esitteissä. https://lapsiasia.fi/esitteita-lapsen-oikeuksista 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0
https://lapsiasia.fi/esitteita-lapsen-oikeuksista
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Lapset ovat lähtökohtaisesti jo ikänsä vuoksi haavoittuvassa asemassa. Lisäksi lapset kohtaavat 

moniperusteista ja risteävää sekä tilannekohtaista haavoittuvuutta. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 

kieltää syrjinnän kattavasti, myös ikään perustuvan syrjinnän. Välittömän ja välillisen syrjinnän 

lisäksi yhdenvertaisuuslaki kieltää häirinnän, kohtuullisten mukautusten epäämisen sekä ohjeen 

tai käskyn syrjiä. Kiellettyä on myös syrjiä jotakuta toisesta henkilöstä, esimerkiksi läheisestä, johtu-

vista syistä. Suomessa yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-

lautakunta, työsuojeluviranomaiset sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka tutkii syrjintää koskevia 

kanteluita ja avustaa syrjinnän kohteeksi joutuneita henkilöitä myös silloin, kun syrjinnän kohteena 

on lapsi. 

Lapset yhdenvertaisuusvaltuutetun työssä

• Vuosien 2020–2021 aikana yhdenvertaisuusvaltuutetulle tehtiin yhteensä 158 alaikäisen 

syrjintää tai häirintää koskevaa yhteydenottoa17. 

• Vuonna 2020 oli 59 alaikäistä koskevaa syrjintäyhteydenottoa, mikä muodostaa noin viisi 

prosenttia kaikista syrjintäyhteydenotoista (1 103 kpl). 

• Vuonna 2021 oli 99 alaikäistä koskevaa syrjintäyhteydenottoa, mikä muodostaa noin 

kuusi prosenttia kaikista syrjintäyhteydenotoista (1 584 kpl). 

• Vuosien 2020–2021 alaikäisten syrjintäyhteydenotoista 

• 60 prosenttia (n=95) koski koulutuksen alaa 

• 29 prosenttia (n=46) julkisia ja yksityisiä palveluja sekä sosiaali- ja terveyspalveluja 

• loput (n=17) vapaa-aikaa, työelämää, asumista, yksityis- ja perhe-elämää sekä muita 

asioita. 

• Syrjintäperuste oli tavallisimmin vammaisuus tai terveydentila (44 kpl, 27 %), uskonto tai 

vakaumus (14 kpl, 9 %), kieli (14 kpl, 9 %), henkilön alkuperä (8 kpl, 5 %), muu henkilöön 

liittyvä peruste (5 kpl, 3 %) tai ikä, seksuaalinen suuntautuminen, kansalaisuus tai sukupuoli 

(8 kpl, 5 %). 

• Yleensä alaikäisiin kohdistuvassa syrjinnässä yhteydenottaja oli huoltaja. Alaikäinen syrjin-

nän kohde itse otti yhteyttä yksittäisissä tapauksissa, jotka koskivat häirintää seksuaalisen 

suuntautumisen, alkuperän tai uskonnon perusteella. 

17   Ylitarkastaja Matti Jutila, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, sähköpostitieto 24.1.2022.
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Lapsiasiavaltuutettu julkaisi vuonna 2021 artikkelikokoelman 

Vammaisuus ja lapsen oikeudet – lapsen elämää vamman kanssa18. 

Kokoelma koostuu 12 artikkelista, jotka kirjoitti merkittävä joukko 

vammaisalan asiantuntijoita, toimijoita ja tutkijoita. Artikkeleita 

yhdisti havainto siitä, että vamman kanssa elävät lapset kohtaavat 

edelleen paljon syrjiviä rakenteita, normeja ja asenteita, joiden korjaa-

miseen Suomella on vielä pitkä matka. 

Lapsiasiavaltuutettu tapasi vuoden aikana eri-ikäisiä lapsia, jotka 

kuuluivat erilaisiin vähemmistöihin19. Lapsia, jotka saavat erityistä tukea oppimiseensa, yhdisti 

toive elää mahdollisimman tavallista lapsen elämää. Moni lapsi kertoi myös rajusta kiusaamisesta. 

Kielteisestä ja välinpitämättömästä asenteesta kertoivat myös vuoden aikana tavatut sateenkaare-

vat lapset. Lastensuojelun sijaishuollossa olevat lapset kertoivat välinpitämättömyydestä ja kiel-

teisistä asenteista lasten ajatuksia ja toiveita kohtaan niin huoltajien kuin ammattilaisten taholta. 

Saamenkielisiä lapsia yhdisti kokemus omankielisten harrastusten ja palvelujen puutteesta sekä 

ihmisten tietämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä saamelaiskieliä ja -kulttuuria kohtaan. 

Nämä lasten ja nuorten kohtaamiset tuovat vakavan viestin suomalaiselle yhteiskunnalle: 

keskuudessamme on lukuisia lapsia, joihin kohdistuu syrjintää niin toisten lasten, ympäröivien 

aikuisten kuin ammattilaisten ja viranomaisten taholta. 

Voi ite päättää 
asioista eikä 
kaverin tarvi 
määrätä.

18 Pekkarinen, E. & Schalin, A. (toim.) (2021). Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa. 
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1 

19 Lapsiasiavaltuutettu (2022). Lasten ja nuorten tapaamiset. Muistiot. https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1
https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset


20

Kasvuympäristön turvallisuus sekä väkivallan, kaltoinkohtelun ja 
laiminlyönnin ehkäisy

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.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 19 sekä lapsen oikeuksien komitean yleiskommen-

tissa nro 13 väkivalta määritellään laajasti koskemaan kaikkea lapseen kohdistuvaa ”ruumiillista 

ja henkistä väkivaltaa, vahingoittamista ja pahoinpitelyä, laiminlyöntiä tai välinpitämätöntä tai 

huonoa kohtelua tai hyväksikäyttöä, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö”. Yleiskommentissa 

komitea painottaa, että sopimusvaltioilla on niin kansallisella kuin alueellisella ja paikallisella 

tasolla velvollisuus ehkäistä väkivaltaa ennalta ja puuttua siihen napakasti. Komitean mukaan 

lapsia kohtaan harjoitettava laaja ja voimakas väkivalta on hälyttävää.20

Suomi on kansainvälisesti vertaillen väkivaltainen maa. Vuosikertomuksessa 2020 lapsiasiavaltuu-

tettu käsitteli väkivallan monia muotoja, kuten väkivaltaa harrastustoiminnassa ja lasten välistä 

väkivaltaa. Lapsiasiavaltuutettu korosti kannanotossaan, että väkivallan torjuminen edellyttää 

toimenpiteitä kaikilta.21 

Tutkimustieto lasten ja nuorten väkivaltakokemusten yleisyydestä on puutteellista, koska Suomessa 

ei vuoden 2013 jälkeen ole toteutettu valtakunnallista lapsiuhritutkimusta. Myönteistä on, että 

seuraava tutkimus toteutetaan osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa vuonna 2022. 

Poliisien tilastojen perusteella alle 15-vuotiaiden pahoinpitelyrikosten uhrien lukumäärä on kasva-

nut ja kielteinen kehitys koskee niin poikia kuin tyttöjä. Erityisen voimakkaasti on lisääntynyt polii-

sin tietoon tullut 5–9-vuotiaisiin lapsiin kohdistunut pahoinpitelyrikollisuus, joka on vuodesta 2009 

yli kolminkertaistunut. Yleisintä uhriksi joutuminen alaikäisenä on 10–14-vuotiaana. Tällöin pahoin-

pitelijä on yhä useammin kodin ulkopuolinen henkilö, usein ikätoveri. Poliisin tietoon tulleiden 

rikosten perusteella pojat joutuvat pahoinpitelyn uhreiksi tyttöjä useammin kaikissa ikäluokissa. 

Pandemian aikana myös naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta on yleistynyt ja tilanne on kiristynyt 

etenkin vauvaperheissä22. 

20 CRC/C/GC/13. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 13 (2011) Lapsen oikeus olla joutumatta 
minkäänlaisen väkivallan kohteeksi. https://lapsiasia.fi/yleiskommentit 

21 Pekkarinen, E. & Mettinen, K. (2021). Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta: Lapsiasiavaltuutetun 
vuosikertomus 2020. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-908-7

22 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021). Lähisuhdeväkivalta koronapandemian aikana vauvaperheiden vanhemmilla ja 
Nollalinjan auttavan puhelimen keskusteluissa. Tutkimuksesta tiiviisti 2/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-616-9 

https://lapsiasia.fi/yleiskommentit
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-908-7
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-616-9
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Kuvio 1  Pahoinpitelyrikosten alaikäiset uhrit (lkm) ikäryhmittäin vuosina 2009–2020. (Lähde: Rikos- ja 
pakkokeinotilasto, Tilastokeskus)

Vuonna 2021 Lastensuojelun Keskusliitto julkaisi selvityksen, jonka mukaan suomalaisten tietoi-

suus kuritusväkivallan kiellosta oli heikentynyt ja asenteet kuritusväkivaltaa kohtaan olivat useiden 

vuosien myönteisen kehityksen jälkeen koventuneet. Selvityksen mukaan kuritusväkivallan kiel-

losta tietävien osuus oli vähentynyt 95 prosentista 90 prosenttiin vuosina 2017–2021. Huolestuttavaa 

on, että tietoisuus oli vähentynyt etenkin nuoremmilla vastaajilla, jotka ovat vasta tulossa lapsen-

kasvatusikään. Kuritusväkivaltaa piti hyväksyttävänä kasvatuskeinona 14 prosenttia vastaajista, 

eikä sitä pidetty yhtä haitallisena kuin aiemmissa kyselyissä. Vastaajista peräti 44 prosenttia oli itse 

käyttänyt jotain kuritusväkivallan muotoa. Etenkin kovakourainen kiinni tarttuminen tai retuut-

taminen olivat selvityksen perusteella lisääntyneet. Myös tukistamista, luunappia ja väkivallalla 

uhkailua käytettiin verrattain yleisesti kasvatuskeinona.23 On selvää, että tietämättömyys kuritus-

väkivallan kiellosta, aiempaa sallivammat asenteet sen käyttöä kohtaan sekä sen käytön yleistymi-

nen ovat kaikki takaiskuja, joihin on pikaisesti reagoitava. 

23 Paasivirta, A. (toim.) (2021). Kovemmin käsin – suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021. 
Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 7/2021. https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kovemmin-kasin-
Suomalaisten-kasvatusasenteet-ja-kuritusvakivallan-kaytto-2021.pdf 
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Kuvio 2  Vastaukset kysymykseen: ”Oletteko käyttäneet omien lastenne kasvatuksessa tukistamista, 
luunappia, läimäytystä, piiskaamista, sormille näpäytystä, kovakouraista kiinni tarttumista tai 
kovakouraista retuuttamista tai väkivallalla uhkailua?” Usein tai joskus vastanneet osuuksina 
(%) vastaajista vuosina 2017 ja 2021. (Lähde: Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan 
käyttö -kysely, Lastensuojelun Keskusliitto)

Lapsiasiavaltuutettu ilmaisi eduskunnalle luovuttamassaan kertomuksessa 2022 huolen lapsiin 

kohdistuvan seksuaalisen väkivallan lisääntymisestä. Kouluterveyskyselyssä etenkin tytöt kertoi-

vat niin julkisella paikalla kuin puhelimessa ja verkossa yleistyneestä seksuaalisesta ahdistelusta ja 

häirinnästä. Peräti 50 prosenttia tytöistä kertoi häiritsevästä seksuaalisesta ehdottelusta tai ahdis-

telusta viimeisen vuoden aikana, aiemman noin kolmanneksen sijaan.24 Kielteiseen kehitykseen 

kaikissa ikäryhmissä viittaa myös poliisin tietoon tullut rikollisuus. Etenkin 10–14-vuotiaiden tyttö-

lapsiuhrien lukumäärä on lisääntynyt noin 400 uhrista 900 uhriin vuonna 2020 (kuvio 3). Ilmiön 

taustalla on todennäköisesti tietoisuuden lisääntymisestä johtuvaa ilmoitusalttiuden kasvua: polii-

sin tietoon tulee aiempaa enemmän piilorikollisuutta, joka seksuaalirikosten kohdalla on hyvin 

yleistä. 

24  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021). Kouluterveyskysely.
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Kuvio 3  Lapseen kohdistuvien seksuaalisten hyväksikäyttöjen ja törkeiden hyväksikäyttöjen tyttöuhrit 
(lkm) ikäryhmittäin vuosina 2009–2020 (Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilastot, Tilastokeskus).

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten yleisyys herättää syvää huolta ja kertoo kyvyttömyydes-

tämme suojella lapsia seksuaaliselta väkivallalta. Erityisen huolestuttavaa on, että 70 prosenttia 

aikuisista, jotka etsivät verkosta lasta esittävää seksuaalista materiaalia eli ns. CSAM-aineistoa, on 

nähnyt tällaista materiaalia ensimmäisen kerran alaikäisenä; 39 prosenttia alle 13-vuotiaana.25 Siksi 

lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ehkäisevää työtä on tehtävä aikuisten lisäksi myös lasten ja 

nuorten parissa. 

Väkivalta kohdistuu lasten kohdalla erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin. 

Tutkimukset osoittavat, että henkinen, fyysinen ja seksuaalinen väkivalta kohdistuu muita useam-

min vamman kanssa eläviin, sateenkaareviin, lastensuojelun sijaishuollossa asuviin sekä maahan-

muuttajataustaisiin lapsiin ja nuoriin.26 Sijaishuollossa olevien lasten tilannetta käsitellään tarkem-

min luvussa Valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu.

25 Insoll, T., Ovaska, A. & Vaaranen-Valkonen, N. (2021). CSAM users in the dark web: Protecting children through 
prevention. Suojellaan Lapsia ry. ReDirection Survey Report 2021.  
https://suojellaanlapsia.fi/2021/09/23/redirection-survey-report/ 

26 Ikonen, R. (2020). Mitä Kouluterveyskysely kertoo lasten ja nuorten kokemasta väkivallasta? Esitys 
Sisäisen turvallisuuden seminaarissa. https://sisainenturvallisuus.fi/documents/8347581/16736659/Ikonen_
turvallisuusseminaari_230120_valmis.pdf/c2794e82-cd60-c922-8ebf-64e0cba0fc03/Ikonen_turvallisuusseminaari_230120_
valmis.pdf 
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Lapsiasiavaltuutettu pitää myönteisenä, että Suomessa edistetään useita lapsen väkivallan vastaisia 

ohjelmia, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmaa 

ja sen osana Barnahus-hanketta sekä Lanzaroten sopimuksen kansallista täytäntöön panoa. Lisäksi 

on myönteistä, että seksuaalirikoslainsäädännön uudistus, jonka keskeinen tavoite on suojella lapsia 

seksuaalirikoksilta, on viimein etenemässä. 

Ohjelmilla, sopimusten täytäntöönpanolla ja lainsäädäntöhankkeilla ei kuitenkaan ole merki-

tystä, jos niiden toimeenpanoon ei varata riittäviä resursseja. Väkivallan vastainen työ edellyt-

tääkin panoksia kaikilta yhteiskunnan toimijoilta. 
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Kansalais- ja vapausoikeudet 

7 artikla:  Lapsella on oikeus saada nimi heti syntymän jälkeen. Lapsella on oikeus saada kotimaa 

ja olla sen kansalainen. Jos on mahdollista, lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla 

heidän hoidossaan.

8 artikla:  Lapsella on oikeus säilyttää oma nimensä ja kansalaisuutensa sekä suhteet sukulaisiinsa, 

eikä niihin saa puuttua laittomasti.

10 artikla:  Joskus lapsi ja hänen vanhempansa voivat joutua eri maihin. Silloin valtion täytyy yrittää 

palauttaa heidät toistensa luokse mahdollisimman pian.

Lapsen kansalais- ja vapausoikeudet määritellään pääosin lapsen oikeuksien sopimuksen artikloissa 

6–17. Näitä ovat oikeus henkilöllisyyteen, rekisteröintiin, nimeen ja kansalaisuuteen, oikeus tuntea 

vanhempansa sekä oikeus sananvapauteen, ajatuksen-, omatunnon- ja uskonnonvapauteen. Lisäksi 

kansalais- ja vapausoikeuksiin luetaan oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä, oikeus yksityisyy-

teen sekä oikeus tietoon.

Vuoden 2020 vuosikirjassa lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota paperittomien lasten heikkoon 

asemaan27. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan paperittomiksi määritellään maassa ilman 

oleskelulupaa oleskeleva henkilö sekä henkilö, jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on 

ollut yksityinen sairausvakuutus mutta jonka vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava. 

Paperittomien kanssa rinnasteisessa asemassa olevilla on laillinen oikeus oleskella Suomessa, mutta 

he ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolella myös omassa maassaan. Esimerkiksi Itä-Euroopan 

romanit kuuluvat tähän ryhmään.28 Paperittomat lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, 

sillä sosiaali- ja terveyspalvelujen puutteen lisäksi asunnottomuus, sairaudet ja köyhyys ovat yleisiä. 

Paperittomien lasten lukumäärää on hyvin vaikea arvioida, mutta Maahanmuuttoviraston arvion 

mukaan yksin vuonna 2016 maahan tulleiden ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henki-

löitä oleskelee Suomessa edelleen noin 3 000, joista 10 prosenttia on alaikäisiä.29 

Hallitusohjelmassa 2019 hallitus on sitoutunut ehkäisemään ja torjumaan paperittomuutta laaja- 

alaisella viranomaisyhteistyöllä, sosiaali- ja terveydenhuollon välttämättömän hoidon turvaamiseen 

kaikille paperittomille sekä selvittämään paperittomien ja turvapaikanhakijalasten varhaiskasva-

tuksen toteutumista. Jo vuoden 2020 vuosikirjassa lapsiasiavaltuutettu penäsi hallitukselta aktiivi-

sia toimia paperittomien lasten oikeuksien edistämiseksi. Myöskään kotoutumisvaiheessa olevien 

ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten hoivalle ja turvalle välttämättömät sosiaalihuolto- ja 

27 Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2020). Lapsen etua etsimässä: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2020. 
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:2. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-919-3 

28 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (2021, 2. joulukuuta). Paperittomat. https://thl.fi/fi/web/
maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/paperittomat 

29 Sisäministeriö (2022). Selvitys mahdollisista kansallisista ratkaisuista maassa ilman oleskeluoikeutta olevien 
tilanteeseen. Sisäministeriön julkaisuja 2022:16. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-545-7 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-919-3
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/paperittomat
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/paperittomat
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-545-7
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lastensuojelulain mukaiset palvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti eri puolilla maata, eivätkä palve-

lujen sisällöt kohtaa aina lapsen tuen tarvetta.30

Opetushallitus selvitti turvapaikkaa hakevien ja paperittomien lasten varhaiskasvatusoikeuden 

toteutumista kuntakyselyllä vuonna 2020. Sen tulokset olivat hälyttäviä. Kaikista vastanneista 

kunnista 15 prosenttia järjesti varhaiskasvatusta turvapaikkaa hakeville lapsille. Lisäksi 11 prosent-

tia kunnista järjesti turvapaikkaa hakeville lapsille varhaiskasvatusta siinä tapauksessa, että sitä 

toteutetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Pienistä kunnista 88 prosenttia, keskisuurista 

66 prosenttia ja suurista seitsemän prosenttia ilmoitti, ettei toimintaa järjestetä, koska kunnassa ei 

ole turvapaikkaa hakevia lapsia. Paperittomille lapsille varhaiskasvatusta järjestettiin kaikissa tilan-

teissa vain kahdessa pienessä ja kahdessa keskisuuressa kunnassa (2,5 % vastanneista kunnista). 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena paperittomien lasten varhaiskasvatusta ilmoitti järjestä-

vänsä neljä suurta ja keskisuurta sekä kaksi pientä kuntaa (6 % vastanneista kunnista).31 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 6.3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjes-

tämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle kiireellisissä tapauk-

sissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa. Opetushallituksen selvityksessä ei annettu suosituksia 

tai kehittämiskohteita tilanteen korjaamiseksi. Maaliskuussa 2022, tätä vuosikertomusta kirjoitetta-

essa, kuntien valmius järjestää varhaiskasvatusta on joutunut kovaan kokeeseen, kun Ukrainasta 

saapuu maahan paljon lapsia. Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös eduskunnan oikeusasiamies32.

Paperittomien ihmisten oikeuksien toteutumisen selvittämiseksi on käynnistetty valtioneuvoston 

aloitteesta myös laajempi selvityshanke33. Vuonna 2021 edistystä paperittomien lasten asemaan ei 

kuitenkaan tapahtunut. Vuoden 2022 helmikuussa sisäministeriö julkaisi raportin, jossa esitettiin 

ratkaisuja paperittomien ihmisten tilanteen korjaamiseksi34. Raportissa esitetty vaihtoehto maassa 

oleskelevien paperittomien kertalaillistamisesta sai torjuvan vastaanoton35.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tilannetta lasten kannalta kestämättömänä. Diakonissalaitoksen 

lapsi asiavaltuutetulle toimittamien tilastojen mukaan Helsingin Suojattomien päiväkeskuksen 

30 Martiskainen, T.  & Toivonen, V. (2019). Kotoutumisen polku. Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja 
palvelut. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 6/2019.  
https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Kotoutumisen_polku_.pdf 

31 Opetushallitus (2020). Turvapaikkaa hakevat ja paperittomat lapset sekä S2/R2-opetus varhaiskasvatuksessa. 
Opetushallituksen Raportit ja selvitykset 2020:24. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/turvapaikkaa_hakevat_
ja_paperittomat_lapset_seka_s2_r2_opetus_varhaiskasvatuksessa.pdf 

32 EOAK/1992/2022. Lausuntopyyntö omana aloitteena tutkittavassa asiassa: Kansainvälistä suojelua hakevien 
lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen. Eduskunnan oikeusasiamies. https://www.oikeusasiamies.fi/
documents/20184/231784/Selvityspyynt%C3%B6+OKM/7fa04858-62f6-4543-9af4-38e87b40f339 

33 Valtioneuvoston kanslia (2022). Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa.   
https://vnk.fi/-//1927382/paperittomien-henkiloiden-sosiaalisten-oikeuksien-toteutuminen-suomessa 

34 Sisäministeriö (2022). (mt.)

35 Yle Uutiset (2022, 10. helmikuuta). Sisäministeriön selvitys oleskelulupien myöntämisestä paperittomille kuumentaa 
tunteita – SDP:stä ja keskustasta tyrmäys: “Ministeriö saa selvittää mitä haluaa”. https://yle.fi/uutiset/3-12311178 

https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Kotoutumisen_polku_.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/turvapaikkaa_hakevat_ja_paperittomat_lapset_seka_s2_r2_opetus_varhaiskasvatuksessa.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/turvapaikkaa_hakevat_ja_paperittomat_lapset_seka_s2_r2_opetus_varhaiskasvatuksessa.pdf
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/231784/Selvityspyynt%C3%B6+OKM/7fa04858-62f6-4543-9af4-38e87b40f339
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/231784/Selvityspyynt%C3%B6+OKM/7fa04858-62f6-4543-9af4-38e87b40f339
https://vnk.fi/-//1927382/paperittomien-henkiloiden-sosiaalisten-oikeuksien-toteutuminen-suomessa
https://yle.fi/uutiset/3-12311178
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kävijämäärät kasvoivat pandemian alettua selvästi (kuvio 4). Kun vuonna 2018 alaikäisiä kohdattiin 

51 kertaa, oli kohtaamisia vuonna 2021 jo 1 462. Luku kertoo paitsi palvelujen tavoittamisesta myös 

paperittomien lasten turvautumisesta kolmannen sektorin apuun. 

 

 

Kuvio 4  Alaikäisten asiakkaiden kohtaamisten lukumäärä Diakonissalaitoksen Suojattomat-hankkeen 
päiväkeskuksessa vuosina 2018–2021. 

Maahan tulleiden lasten aseman ongelmat eivät rajoitu vain paperittomiin lapsiin. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston vuonna 2020 julkaiseman selvityksen mukaan lasten oikeudet 

eivät toteudu perheen jälleenyhdistämispäätöksissä.36 Hallitusohjelman 2019 perheenyhdistämistä 

koskevien kirjausten37 perusteella sisäministeriössä on parhaillaan valmisteilla perheenyhdistä-

mistä koskeva hallituksen esitys38, jossa ehdotetaan useita parannuksia alaikäisten perheenkoko-

ajien asemaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa 2022.

36 Yhdenvertaisuusvaltuutettu (2020). Selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä: Syrjintä 
vaikuttaa afrikkalaistaustaisten elämään kokonaisvaltaisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys. https://syrjinta.fi/-/
yhdenvertaisuusvaltuutetun-selvitys-afrikkalaistaustaisille-suomalaisille-rasismi-ja-syrjinta-ovat-arkipaivaa 

37 Valtioneuvosto (2019). Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019: Osallistava ja osaava Suomi – 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3.

38 SM023:00/2020. Hanke perheenyhdistämisen edistämiseksi.  
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM023:00/2020 
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Vuoden 2021 lokakuussa eduskunnalle annettiin hallituksen esitys pakottamalla solmitun avioliiton 

kumoamiseksi. Samassa esityksessä esitettiin tiukennusta suhtautumisessa myös ulkomailla alaikäi-

senä solmittuihin avioliittoihin silloin, kun puoliso on asunut Suomessa vihkimishetkellä, millä pyri-

tään estämään pyrkimystä kiertää Suomessa solmitun avioliiton edellytyksenä olevaa 18 vuoden 

ehdotonta ikärajaa.39 Esitys on tätä kertomusta kirjoitettaessa edelleen käsiteltävänä, ja se on herät-

tänyt runsaasti keskustelua pakkoavioliitossa elävien ihmisten asemasta ja oikeuksista40. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu selvitti vuonna 2021 viranomaisten, kuten poliisin ja vastaanottokes-

kusten toimintaa silloin kun haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä palautetaan. Hankkeessa 

valvottiin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten palauttamisen käytäntöjä ja tehtiin kysely eri 

toimijoille. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien, kuten alaikäisten 

palautettavien tunnistamista ja tarpeiden huomioon ottamista palautustoiminnassa. Hankkeessa 

havaittiin, että lapsista pidettiin palautuksen täytäntöönpanon aikana hyvää huolta, mutta joissain 

valvotuissa palautuksissa lapsen edun ja tilanteen huomioimisessa olisi kuitenkin ollut parannet-

tavaa. Esimerkiksi lapsen käyttöä tulkkina esiintyi. Poliisihallituksen ohjeeseen lisättiin hankkeen 

aikana kielto käyttää lasta tulkkina perheen asioita käsiteltäessä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

suositteli, että poliisi luo selkeän prosessin lapsen edun arvioimiseksi ennen palautuksen täytän-

töönpanoa yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja liittää sen osaksi poliisien koulutusta.41

Paperittomien lasten aseman ja oikeuksien korjaaminen edellyttää välittömiä toimenpiteitä. 

Lapsen oikeuksien toteutumista tulee vahvistaa perheiden jälleenyhdistämispäätöksissä. 

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. 

39 HE 172/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.  
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_172+2021.aspx 

40 Esimerkiksi Helsingin Sanomat teki hallituksen esitykseen annetuista lausunnoista yhteenvedon: Gustafsson, M. (2022, 
20. helmikuuta). Häpeätahra. Helsingin Sanomat. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008600287.html 

41 Yhdenvertaisuusvaltuutettu. (2021). Miten vahvistaa palautettavien oikeuksia – haavoittuvuuden tunnistaminen ja 
huomioon ottaminen palautustoiminnassa. https://syrjinta.fi/julkaisut  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_172+2021.aspx%20
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008600287.html
https://syrjinta.fi/julkaisut
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Oikeus osallisuuteen on yksi lapsen oikeuksien sopimuksen yleispe-

riaatteista ja läpäisee siten kaikki sopimuksen artiklat. Osallisuuteen 

kuuluu lapsen oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä itseään 

koskevissa asioissa ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Tämä 

oikeus koskee paitsi yksittäistä lasta myös lapsiryhmää. Lapsella on 

oikeus saada tietoa, jonka perusteella hän voi esittää näkemyksensä. 

Kansalaisten osallisuus on pääministeri Sanna Marinin hallitusoh-

jelman keskeinen tavoite, jonka tulisi koskea myös lapsia ja nuoria42. 

Lisäksi kansallisessa lapsistrategiassa keskeisenä arvona on lapsen 

oikeuksien sopimuksen mukainen osallisuus43. 

Kansallinen lapsistrategia julkaisi vuonna 2021 koonnin lasten ja nuorten näkemyksistä osalli-

suuteen. Lapsistrategian valmistelussa kerättiin näkökulmia lapsilta ja nuorilta sekä sähköisellä 

kyselyllä että työpajatyöskentelyllä. Lasten ja nuorten näkemyksissä korostui se, että toimiva arki 

ja hyvinvointi ovat osallisuuden edellytyksiä. Lapset ja nuoret toivoivat aikuisten pysähtymistä 

heidän asioidensa äärelle sekä ymmärrystä ja joustavuutta heidän asioidensa hoitamisessa ja näkö-

kulmiensa huomioimisessa. Lapset ja nuoret kokivat, että jos heillä on arjessa mahdollisuus saada 

äänensä kuuluviin ja he kokevat olevansa osa erilaisia yhteisöjä, myös kokemus osallisuudesta 

vahvistuu.44 Myös lapsiasiavaltuutetun Nuoret neuvonantajat tapaamisissa sekä vamman kanssa 

elävät että sateenkaarevat lapset ja nuoret nostivat esiin yhteisöllisyyden ja yhteisöön kuulumisen 

merkityksen. Vamman kanssa elävät lapset ja nuoret kokivat, että aina heidän mielipidettään ei 

kysytä esimerkiksi palvelukohtaamisissa. He myös toivoivat tarvittaessa aikuisen tukea näkemyk-

sensä esittämiseen.45 

Vuonna 2021 jatkettiin lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien kansallista kehittämistä ja käynnistet-

tiin Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hanke, jota hallinnoi oikeusministeriö. Lapsiasiavaltuutetun 

toimisto on mukana hankkeen toteutuksessa. Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten osal-

listumista päätöksentekoon kansallisella tasolla. Hanke sisältyy Euroopan neuvoston koordinoi-

maan yhteiseurooppalaiseen CP4Europe-hankkeeseen. Suomen kansallisen hankeosion päätavoit-

teena on kehittää menetelmiä, koota hyviä käytäntöjä ja tuottaa koulutusmateriaalia sekä tarjota 

koulutusta lasten osallistumisesta. Suomen hankeosion toiminnot ja tavoitteet linkittyvät läheisesti 

kansallisen demokratiaohjelman ja kansallisen lapsistrategian toimeenpanoon. Hanke on jatkoa 

42 Valtioneuvosto (2019). Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019: Osallistava ja osaava Suomi – 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3

43 Valtioneuvosto (2021). Kansallinen lapsistrategia: Komiteamietintö. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-777-5.

44 Stenvall, E. (toim.) (2021). Lasten ja nuorten osallisuus kansallisessa lapsistrategiassa: Osa 3: Lasten ja nuorten 
näkökulmia osallisuudesta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:19. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5438-0

45 Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2022). Lapsiasiavaltuutetun Nuoret neuvonantajat -toiminta. Muistiot tapaamisista. 
https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset 

[Kun] tervehditään –
sit kuuluu porukkaan.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-777-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5438-0
https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset


30

vuosina 2019–2020 toteutetulle lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien arvioinnille.46

Lapsiasiavaltuutettu julkaisi vuoden 2020 vuosikertomuksessaan kannanoton lasten oikeudesta 

vaikuttaa. Kannanotolla lapsiasiavaltuutettu halusi 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 kunnal-

lis- ja valtakunnanpolitiikkaa.47 Vuoden 2021 aikana lapsiasiavaltuutettu on edelleen korostanut 

paitsi lasten mielipiteen selvittämisen merkitystä myös niiden toimintatapojen kehittämistä, joilla 

lasten tuottamaa tietoa aidosti hyödynnetään päätöksenteon tukena. Lisäksi lapsiasiavaltuutettu on 

painottanut, että lasten tulee saada tietoa heille ymmärrettävällä tavalla ja että erilaisten lasten ja 

lapsiryhmien tarpeet tulee huomioida tiedottamisessa. Oikeus saada tietoa esimerkiksi pandemiasta 

ja osallistua pandemiarajoituksia koskevaan päätöksentekoon on edelleen korostunut vuoden 2021 

aikana. 

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että kehittämistyötä lasten mielipiteiden selvittämiseksi ja 

huomioimiseksi päätöksenteossa jatketaan pitkäjänteisesti yhteiskunnan eri tasoilla.

46 OM016:00/2021. Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hanke. https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM016:00/2021 

47 Lapsiasiavaltuutettu (2021). Lasten oikeutta vaikuttaa on edistettävä. Lapsiasiavaltuutetun kannanotto 31.3.2021. 
https://lapsiasia.fi/-/kannanotto_oikeus-vaikuttaa  

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM016:00/2021
https://lapsiasia.fi/-/kannanotto_oikeus-vaikuttaa
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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.

Valtioneuvosto asetti vuonna 2020 hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarisen komitean valmis-

telemaan sosiaaliturvauudistusta. Komitean toimikausi jatkuu aina 31.3.2027 saakka. Komitea 

käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea sekä niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta 

sekä palvelujen nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Tehtävänä on uudistaa sosiaali-

turvaa kokonaisuutena ja tutkimusperustaisesti sekä painottaen sosiaalista oikeudenmukaisuutta 

ja toimeentulon turvaamista sosiaalisten riskien kohdatessa. Tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja 

toimivampi järjestelmä, joka yhteensovittaa työnteon ja sosiaaliturvan muuttuvissa elämäntilan-

teissa. Valmistelutyötä tehdään sosiaaliturvakomitean alaisissa jaostoissa: työllisyyden ja osaami-

sen jaostossa, työ- ja toimintakykyjaostossa, asumisen jaostossa, hallintojaostossa sekä tutkimus- ja 

arviointijaostossa.48

Vuonna 2021 sosiaaliturvauudistuksen valmistelu jatkui. Sosiaaliturvakomitea julkaisi kesäkuussa 

2021 tutkimuskatsauksen sosiaaliturvan monimutkaisuudesta. Katsauksessa monimutkaisuutta 

käsitellään lainsäädännön, toimeenpanon ja asiakkaiden kokemusten tasoilla.49 Joulukuussa 2021 

sosiaaliturvakomitea julkaisi tutkimuksen, jossa tarkastellaan, millaisia pandemiaan liittyviä 

sosiaalipoliittisia toimia Suomi ja 12 muuta OECD-maata toteuttivat vuonna 202050. Lisäksi komi-

tea julkaisi joulukuussa 2021 yhteensä 18 kannanottoa sosiaaliturvan nykyjärjestelmän uudista-

miseksi. Kannanotoissa käsitellään sosiaaliturvan monimutkaisuutta, ansiotyön ja sosiaaliturvan 

yhteensovittamista, viimesijaista turvaa, perusturvaa ja asumista sekä palvelujen ja etuuksien 

yhteensovittamista.51 

Lapsiasiavaltuutettu on nostanut vuonna 2021 sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuden sekä 

palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen kysymyksiä esiin mm. lausunnoissaan toimeentulotu-

kilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä52, perhe-eläkettä koskevan lain muutok-

48 STM/2020/31. Sosiaaliturvakomitean asettamispäätös.  
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068c150

49 Sihvonen, E., Juvonen-Posti, P., Tuovinen, A.-K., Seppänen, L., Saikku, P., Blomgren, S., Heinonen, H.-M., Laatu, M., 
Mattila, H., Näsi, E., Korpela, T., Tervola, J., Joensuu, M., Unkila, K., Virrankari, L. (2021). Tutkimuskatsaus Suomen 
sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2021:1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5434-2

50 Mäntyneva, P., Ketonen, E.-L., Peltoniemi, J., Aaltonen, H., Hiilamo, H. (2021). Sosiaalipoliittiset toimet koronapandemian 
aikana vuonna 2020: Vertailututkimus Suomesta ja 12 muusta OECD-maasta. Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2021:2. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8356-4

51 Sosiaaliturvakomitea. (2021). Sosiaaliturvakomitean kannanotot ongelmalähtöisiin tilannekuvaraportteihin. 
Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2021:3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8360-1

52 LAPS/58/2021. Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle toimeentulotukilain uudistamista 
valmistelleen työryhmän mietinnöstä. (29.9.2021) https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_toimeentulotuki-tyoryhma 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068c150
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5434-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8356-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8360-1
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_toimeentulotuki-tyoryhma
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sesta53 sekä vuoroasuvien lasten tilanteista54. Lapsiasiavaltuutetun kansalaisilta saamissa yhtey-

denotoissa sosiaaliturvajärjestelmään liittyen korostuivat erityisesti toimeentulo tukeen, lasten 

tapaamisiin ja lasten vuoroasumiseen liittyvät kysymykset. 

Sosiaaliturvakomitea on tunnistanut lasten ja perheiden etuusjärjestelmässä useita kehittämis-

tarpeita. Tammikuussa 2022 tiedotettiin Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmän 

perustamisesta asumisen jaoston alaisuuteen. Tunnistettujen kehittämistarpeiden vuoksi nähtiin 

tarpeellisena vahvistaa valmisteluorganisaation asiantuntemusta lasten ja perheiden etuuksista 

ja palvelujärjestelmästä.55 Lapsistrategian toimeenpanossa toteutetaan hanke lasten osallisuu-

den vahvistamiseksi sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa. Hanke toteutetaan vaiheittain ensin 

lapsille ja nuorille suunnatulla tietopaketilla, jonka valmistelussa huomioidaan saavutettavuus sekä 

vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten asema, ja sen jälkeen laajalla kuulemis- ja osallistamiskier-

roksella. Hankkeella turvataan lasten osallisuuden toteutuminen sosiaaliturvauudistuksen valmis-

telussa sekä varmistetaan tältä osin riittävä tietopohja valmistelun tueksi.56 

Lapsiasiavaltuutettu on aiemmin kantanut huolta lasten näkymättömyydestä sosiaaliturvakomitean 

työssä ja professori Heikki Hiilamo nosti asian esiin myös lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa edus-

kunnalle. On hyvä, että sosiaaliturvakomitea kiinnittää huomiota lasten ja lapsiperheiden toimeen-

tulon kysymyksiin, sillä komitean työ koskettaa jokaista Suomessa asuvaa lasta.

ITLA aloitti syksyllä 2021 Samalta viivalta -tutkimus- ja kehittämisohjelman lapsiperheköyhyyteen 

liittyen. Ohjelma tukee myös kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa ja siihen sisältyy kolmivuo-

tinen lapsiperheköyhyyden lahjoitusprofessuuri Tampereen yliopistoon.57 58 Lapsiasiavaltuutettu 

on aiemmissa vuosikertomuksissaan ja lausunnoissaan kiinnittänyt toistuvasti huomiota lapsi- ja 

lapsiperheköyhyyteen. Noin 11 prosenttia Suomessa asuvista lapsista eli pienituloisessa perheessä 

vuonna 2020, mikä tarkoittaa yhteensä noin 114 300 lasta. Toimeentulon ongelmia kohtaavat erityi-

sesti ne lapsiperheet, joita koskettaa yksinhuoltajuus, matala koulutustaso, työttömyys, opiskelu, 

monilapsisuus ja ulkomaalaistaustaisuus. Kokonaan perusturvan varassa olevien lukumäärä kasvoi 

53 LAPS/84/2020. Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja 
kansaneläkelain muuttamisesta (perhe-eläke) (20.5.2021). https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stv_he662021vp_perhe-elake  

54 LAPS/83/2021. Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle toimenpidesuunnitelmasta lainsäädännön 
ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa (13.1.2022).  
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_tpsuunnitelma_vuoroasuminen

55 Sosiaaliturvakomitea. (2022). Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmän perustaminen. Muistio. https://
stm.fi/documents/1271139/106730745/Perustamismuistio_lapset+ja+perheet-asiantuntijaryhm%C3%A4_19.1.2022.pdf

56 Valtioneuvosto. (2021). Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma. Valtioneuvoston periaatepäätös. 
Valtioneuvoston julkaisuja 2021:81. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163541

57 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla. (2021). Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen.  
https://itla.fi/samaltaviivalta/

58 Tampereen yliopisto. (2021, 24. syyskuuta). Lapsiperheköyhyyden lahjoitusprofessuuri Tampereen yliopistoon [tiedote]. 
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/lapsiperhekoyhyyden-lahjoitusprofessuuri-tampereen-yliopistoon

https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stv_he662021vp_perhe-elake
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_tpsuunnitelma_vuoroasuminen
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163541
https://itla.fi/samaltaviivalta/
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/lapsiperhekoyhyyden-lahjoitusprofessuuri-tampereen-yliopistoon
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vuonna 2020. Lapsista kokonaan perusturvan varassa oli 56  200, kun vuotta aiemmin määrä oli 

52 000.59 60 61 62 Moni lapsiperhe joutuu toistuvasti ja pitkäaikaisesti turvautumaan viimesijaiseksi ja 

väliaikaiseksi tarkoitettuun toimeentulotukeen. Kun vuonna 2011 laskettiin eri kotitaloustyypeissä 

asuvien henkilöiden osuus kaikista samana vuonna toimeentulotukea saaneista, lähes puolet heistä 

(45 %) kuului yhden tai kahden huoltajan lapsiperheisiin. Neljännes toimeentulotuen piirissä olevista 

henkilöistä oli alle 18-vuotiaita lapsia. Yleisintä tuen saaminen on yksinhuoltajilla, joista joka neljäs 

oli toimeentulotuen asiakkaana vuonna 2011.63 Kelan tietojen mukaan edelleen toimeentulotukea 

saavista kotitalouksista noin viidesosa on lapsiperheitä64, mikä henkilömääriksi muutettuna tarkoit-

taa, että merkittävä osuus toimeentulotuen saajista kuuluu lapsiperheeseen tai on itse lapsi. 

Lapsiköyhyyttä tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kansainvälisessä vertailussa Suomen 

lapsiköyhyysaste on matala. Euroopassa noin joka viides lapsi eli köyhyydessä vuonna 2018. 

Lapsiköyhyysaste vaihteli Romanian 30 prosentin ja Islannin noin 10 prosentin välillä. Suomessa 

osuus on yksi Euroopan alhaisimpia, noin 11 prosenttia, ja köyhien lasten osuus on laskenut 

vuodesta 2008 vuoteen 2018. Lisäksi toisin kuin missään muussa maassa, Suomessa lapsiköyhyys-

aste on muun väestön köyhyysastetta hieman matalampi. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä 

köyhyyden jakautumiseen. Suomessa taloudellisia vaikeuksia kohtaavat etenkin maahanmuuttaja-

taustaiset ja yksinhuoltajien perheet. Tämä ongelma on tunnistettu jo vuosien ajan ja olisi tukea 

kohdentamalla hoidettavissa. Suomessa joka viides maahanmuuttajataustainen lapsi oli köyhä, ja 

heidän köyhyysriskinsä oli suomalaissyntyisiin verrattuna kaksinkertainen. Suomessa yksinhuol-

tajaperheiden lapsista noin neljännes on köyhiä ja köyhyysriski on yli kaksinkertainen verrattuna 

muihin lapsiin. Erityisen huolestuttavaa on, että Suomessa maahanmuuttajataustaisilla lapsilla 

on korkeampi todennäköisyys voida huonommin kaikilla ns. AROPE-indikaattoreilla (At Risk of 

Poverty and Social Exclusion) mitaten, eli he kärsivät samanaikaisesta tuloköyhyydestä, vakavasta 

aineellisesta puutteesta ja perheen matalasta työssäkäyntiasteesta todennäköisemmin kuin muiden 

59 Ruotsalainen, P. (2021, 12. lokakuuta). Lapsia elää tulojakauman kaikissa luokissa – köyhyysriski suurin 
nuorissa ja isoissa perheissä. Tilastokeskus. Tieto & Trendit. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/
lapsia-elaa-tulojakauman-kaikissa-luokissa-koyhyysriski-suurin-nuorissa-ja-isoissa-perheissa/

60 Lindroos, E., Sirniö, O. & Vaalavuo, M. (2021). Lapsiköyhyys koko väestön köyhyyttä yleisempää Euroopassa – Suomessa 
lapsiköyhyyttä esiintyy etenkin yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheissä. INVEST, Policy brief. https://invest.utu.fi/
wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-
esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-maahanmuuttajaperheissa.pdf

61 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. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 15/2020 & Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 228. 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-582-7

62 Suomen virallinen tilasto (SVT). (2021, 16. joulukuuta). Pienituloisten määrä väheni vuonna 2020. Tilastokeskus. https://
www.stat.fi/til/tjt/2020/03/tjt_2020_03_2021-12-16_tie_001_fi.html

63 Kuivalainen, S. (2013). Toimeentulotuki 2010-luvulla. Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja 
myöntämiskäytännöistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 9/2013. https://www.julkari.fi/bitstream/
handle/10024/104474/URN_ISBN_978-952-245-866-7.pdf. 

64 Ks. Kela (2022, 14. tammikuuta). Toimeentulotuen tietopaketti.  https://www.kela.fi/toimeentulotuen-tietopaketti. 

https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/lapsia-elaa-tulojakauman-kaikissa-luokissa-koyhyysriski-suurin-nuorissa-ja-isoissa-perheissa/
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/lapsia-elaa-tulojakauman-kaikissa-luokissa-koyhyysriski-suurin-nuorissa-ja-isoissa-perheissa/
https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-maahanmuuttajaperheissa.pdf
https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-maahanmuuttajaperheissa.pdf
https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-maahanmuuttajaperheissa.pdf
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-582-7
https://www.stat.fi/til/tjt/2020/03/tjt_2020_03_2021-12-16_tie_001_fi.html
https://www.stat.fi/til/tjt/2020/03/tjt_2020_03_2021-12-16_tie_001_fi.html
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104474/URN_ISBN_978-952-245-866-7.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104474/URN_ISBN_978-952-245-866-7.pdf
https://www.kela.fi/toimeentulotuen-tietopaketti
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Euroopan maiden maahanmuuttajalapset.65 

Yhteiskunnallisia reformeja tulee tarkastella myös lasten ja nuorten näkökulmasta. Lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden toimeentulon kysymyksiä on tärkeää pitää esillä sosiaaliturvauu-

distuksessa. Maahanmuuttajataustaisten ja yksinhuoltajaperheiden lasten köyhyyden poista-

minen edellyttää yhteiskunnalta välittömiä toimia, jotta ylisukupolvista syrjäytymistä ei pääse 

syntymään. 

Koulutus 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.

Eriarvoisuuden vastaisessa työssä maksuton ja korkealaatuinen koulutus on ollut suomalaisen 

yhteiskunnan vahvuus. Perusopetuslain (628/1998) 2 §:n mukaan perusopetuksen tavoitteena on 

edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulu-

tukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Suomalaista peruskoulua on kautta vuosikym-

menten kiitelty oppilaiden taustoista johtuvien erojen tasoittajana ja yhdenvertaisuuden edistäjänä. 

Tutkimusten mukaan peruskoululla on ollut positiivisia vaikutuksia suomalaislasten osaamisen 

parantumiseen. Erityisesti heikommin koulutettujen vanhempien lapsien menestys on parantunut, 

eikä minkään ryhmään osaaminen ole heikentynyt. Tasa-arvo on kasvanut myös vanhempien ja 

lasten välisellä tulokorrelaatiolla mitattuna.66 Viimeistään myönteiset PISA-tulokset ovat hiljentä-

neet peruskoulua kohtaan osoitettua kritiikkiä, vaikka sen tulosten tulkinnoissa onkin oltava varo-

vainen.67 2020-luvulla eriarvoisuuden on pelätty lisääntyvän covid-19-pandemian vaikeutettua 

opetuksen yhdenvertaista järjestämistä. 

65 Lindroos, E., Sirniö, O. & Vaalavuo, M. (2021). Lapsiköyhyys koko väestön köyhyyttä yleisempää Euroopassa – Suomessa 
lapsiköyhyyttä esiintyy etenkin yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheissä. INVEST Policy brief. https://invest.utu.fi/
wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-
esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-maahanmuuttajaperheissa.pdf 

66 Pekkarinen, T. & Uusitalo, R. (2012). Peruskoulu-uudistuksen vaikutukset. Kansantaloudellinen aikakausikirja 2/2012. 
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak/KAK22012/kak22012pekkarinen.pdf 

67 Kivinen, O. & Hedman, J. (2017). Moniselitteiset PISA-tulokset ja niiden ongelmalliset koulutuspoliittiset tulkinnat. 
Politiikka 59 (4), 250–263. http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/Politiikka_0417_Kivinen%20ja%20Hedman%20uusi.pdf 

https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-maahanmuuttajaperheissa.pdf
https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-maahanmuuttajaperheissa.pdf
https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/10/Lapsikoyhyys-koko-vaeston-koyhyytta-yleisempaa-Euroopassa-Suomessa-lapsikoyhyytta-esiintyy-etenkin-yksin-huoltaja-ja-maahanmuuttajaperheissa.pdf
https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak/KAK22012/kak22012pekkarinen.pdf
http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/Politiikka_0417_Kivinen%20ja%20Hedman%20uusi.pdf
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Tutkijat KTT Hanna Virtanen ja KTT Hannu Karhunen kirjoittivat lapsiasiavaltuutetun kertomuk-

seen eduskunnalle 2022 kattavan katsauksen Suomessa 2020-luvun taitteessa toteutetuista koulutuk-

sen reformeista ja niiden resursseista. Kertomuksessa tarkastellaan niin vuonna 2020 hyväksyttyä 

oppivelvollisuuden laajentamista 18 ikävuoteen, ammatillisen koulutuksen vuonna 2018 alkanutta 

reformia, vuonna 2019 voimaan tullutta uutta lukiolakia, vuosina 2015–2018 toteutettua Uusi perus-

koulu -hanketta ja perusopetuksen uusia opetussuunnitelmia sekä varhaiskasvatuksen uudistuk-

sia, kuten kaksivuotisen esiopetuksen hanketta.68 Sen vuoksi tässä vuosikertomuksessa käsitellään 

koulutuksen kysymyksiä vain lyhyesti. 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on myönteisistä seikoista 

huolimatta useita kipukohtia, joista osa on vaikeutunut. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 

Karvi julkaisi vuonna 2021 eri lähteisiin perustuvan kattavan arvioinnin tasa-arvosta, yhdenvertai-

suudesta ja osallisuudesta suomalaisessa koulutuksessa. Arvioinnin mukaan perusopetus ei pysty 

kuromaan umpeen oppilaiden kotitaustasta juontuvia eroja, vaan korkeasti koulutettujen huolta-

jien lapsilla osaaminen on keskimäärin parempaa kuin matalasti koulutettujen huoltajien lapsilla 

niin peruskoulun alussa kuin lopussakin. Erilaisia tukitoimia tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa 

kaikilla koulutusasteilla, ja koronapandemia on lisännyt tuen tarvetta entisestään. Tuen tarpeita 

ei kuitenkaan tunnisteta yhtäläisesti eri varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa, oppilaitoksissa ja 

korkeakouluissa. Maahanmuuttotaustaiset oppilaat siirtyvät kantaväestöä harvemmin toisen asteen 

opintoihin, ja he ovat aliedustettu ryhmä suomalaisissa korkeakouluissa.69 Karvi selvitti myös pande-

mian vaikutuksia todeten, että covid-19-pandemia ja poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat vahvis-

taneet eriarvoistumiskehitystä ja tuottaneet oppimis- sekä mahdollisesti myös osaamisvajetta.70

Kansainvälisen OECD:n johtaman PISA-tutkimuksen pääraportti julkaistiin marraskuussa 2021. 

Tutkimuksen mukaan heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt selvästi. Lukutaitoa selittää ennen 

kaikkea oppilaan sosioekonominen tausta ja kiinnostus lukemiseen, ja lukutaito on yhteydessä 

myös matematiikan osaamiseen. Pääraportin mukaan opinto-ohjauksessa on tapahtunut kielteistä 

kehitystä. Vuonna 2012 83 prosentilla oppilaista oli kattavat urasuunnittelutaidot, mutta vuonna 

2018 vain 67 prosentilla. Lähes 10 prosenttia oppilaista ei ole keskustellut opinto-ohjaajan kanssa 

jatko-opiskelupaikasta tai työmahdollisuuksista.71 Lapsiasiavaltuutettu on vuosien ajan kiinnit-

tänyt huomiota lasten lukutaidon merkitykseen ja lausunut asiasta viimeksi lukutaitostrategian 

yhteydessä.72 

68 Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2022). Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022. Lapsiasiavaltuutetun 
toimiston julkaisuja 2022:1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7 

69 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. (2021). Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa – kansallisia 
arviointituloksia. Tiivistelmät 16:2021. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/01/KARVI_T1621.pdf 

70 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. (2021). Covid-19-pandemia, osaamisvaje ja osaamisen eriytyminen. Karvi 
Policy Brief 1:2021. https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/12/KARVI_Policy_brief_0121.pdf 

71 Suomen kasvatustieteellinen seura (2021). Lukutaito – Tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti. Kasvatusalan 
tutkimuksia 82. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2 

72 LAPS/65/2021. Lapsiasiavaltuutetun lausunto Opetushallitukselle kansallisesta lukutaitostrategiasta 2030. (14.10.2021). 
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_oph_lukutaitostrategia2030 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7
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https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/12/KARVI_Policy_brief_0121.pdf
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Koulutuksen merkitys ei rajoitu vain oppimistuloksiin. 

Osallisuus on merkittävässä roolissa, kun arvioidaan koulun 

merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Osallisuuden 

edistäminen vaatii suomalaiskouluilta kuitenkin ponniste-

luja. Karvin toisen asteen koulutusta koskevassa arvioin-

nissa todettiin, että hyvistä kirjauksista huolimatta osal-

lisuus ja yhteisöllisyys eivät riittävästi näy oppilaitosten 

arjessa. Esimerkiksi joka kymmenes opiskelija ei koe kuuluvansa oppilaitosyhteisöönsä ja yhtä suuri 

osuus on havainnut kiusaamista oppilaitoksessaan.73 Osallisuus liittyy myös inkluusion tavoittee-

seen, josta vuonna 2021 käytiin vilkasta julkista keskustelua. Lapsiasiavaltuutettu otti aiheeseen 

kantaa Vammaisuus ja lapsen oikeudet -julkaisussa, ja aihe oli myös lapsiasianeuvottelukunnan 

käsittelyssä. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että inkluusio on ihmisoikeus, johon Suomella on 

velvollisuus pyrkiä.74

Turun yliopiston laaja Invest-tutkimushanke nosti vuonna 2021 esiin maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden asemaa. Politiikkasuosituksessa osoitettiin useita kehittämisen kohteita, jotta maahan-

muuttajataustaisten oppilaiden oikeus kehittymiseen toteutuisi täysimääräisesti. Oppilaiden kieli-

taitoa tulee tukea, opettajien osaamista ja ymmärrystä parantaa ja oppilaiden opetusjärjestelyjä 

kehittää.75 Myös nuorisotutkija Karla Malm totesi, että maahanmuuttotaustaisten nuorten suhde 

koulutukseen on lähtökohtaisesti myönteisempi ja koulutuksen suhteen asetetut tavoitteet korkeam-

pia, mutta jostakin syystä tämä ei realisoidu menestyksenä koulutuspoluilla. Malm nostaa esiin 

rasismin ja kielelliset kysymykset.76 Afrikkalaistaustaisten kokemaa syrjintää koskevassa yhden-

vertaisuusvaltuutetun selvityksessä havaittiin, että selvä enemmistö oli kokenut syrjintää juuri 

koulutuksessa.77

73 Hakamäki-Stylman, V., Huhtanen, M., Kilpeläinen, P., Pusa, A.-M., Rumpu, N., Venäläinen, S., Huhtala, O., Multasuo, 
S., Mustonen, T., Viljanen, V. & Wahlström, N. (2021). Osallisuus tehdään yhdessä: Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja 
kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Julkaisut 28:2021.  
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/12/KARVI_2821.pdf 

74 Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2021, 25. toukokuuta). Inkluusio on ihmisoikeus, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu 
[tiedote]. https://lapsiasia.fi/-/tiedote-inkluusio 

75 Alisaari, J., Heikkola, L.M. & Turunen, T. (2021). Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessa paljon osaamista mutta myös 
kehitettävää: vahva äidinkieli ja tuettu koulukieli edistävät koulutuksellista tasa-arvoa. INVEST Policy Brief.  
https://invest.utu.fi/wp-content/uploads/2021/05/Politiikkasuositus-Maahanmuuttajaoppilaiden-opetuksessa-paljon-
osaamista-mutta-myos-kehitettavaa.pdf    

76 Malm, K. (2021). Sivulliset – mikä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä yhdistää? Nuorisotutkimusseuran Näkökulma 81. 
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma81 

77 Yhdenvertaisuusvaltuutettu (2020). Selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden 
kokemasta syrjinnästä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys. https://syrjinta.fi/-/
yhdenvertaisuusvaltuutetun-selvitys-afrikkalaistaustaisille-suomalaisille-rasismi-ja-syrjinta-ovat-arkipaivaa 

Pitää muistaa, että 
täällä syrjäseudullaki 

asuu ihmisiä.
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Vaikka suomalainen peruskoulutus on Karvin arvion mukaan alueellisesti yhdenvertaista, harve-

neva kouluverkosto aiheuttaa erilaisia haasteita. Kouluyksiköiden koko kasvaa ja yhtenäiskoulujen 

määrä lisääntyy, eikä alle 50 oppilaan kouluja enää ole ollenkaan. Pitkät koulumatkat aiheuttavat 

ongelmia eri puolilla maata, mutta etenkin Pohjois-Suomessa. Koulutarjonta vaikuttaa perheiden 

muuttopäätöksiin ja voi aiheuttaa alueen vetovoiman heikkenemistä.78 Lapsiasiavaltuutettu onkin 

yhdessä maa- ja metsätalousministeriön saaristoasiain neuvottelukunnan ja maaseutupolitiikan 

neuvoston kanssa käynnistänyt arvioinnin lapsen oikeuksien toteutumisesta peruskoulujen lakkaut-

tamisten yhteydessä79.

Yhdenvertaisuus on koulutuksen ydintavoite ja eriarvoisuus sen kipein ongelma. Suomalainen 

koulutusjärjestelmä pyrkii pienentämään taustoista johtuvia oppimis- ja osaamiseroja. Pitkässä 

tarkastelussa tässä on onnistuttukin, mutta kaikkea taustoista, elämäntilanteista ja asenteista 

johtuvaa eroavaisuutta se ei pysty häivyttämään. Tilannetta onkin jatkuvasti seurattava ja 

sovitettava yhteiskunnallisiin muutoksiin. Selvää on, että koulutus on tehtävä kaikille saavu-

tettavaksi, houkuttelevaksi ja turvalliseksi. Siinä suomalaisella koulutusjärjestelmällä on vielä 

paljon parannettavaa. 

Terveys ja hyvinvointi

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.

Hyvä terveys tarkoittaa Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan täydellistä ruumiillisen, henki-

sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa, eikä ainoastaan taudin tai raihnaisuuden puuttumista. Vuosi 

2021 koetteli lasten terveyttä monella tapaa. Koronapandemia heikensi lasten ja nuorten ehkäisevien 

terveyspalvelujen toteutumista, sillä laajojen terveystarkastusten määrät laskivat kaikissa ikäryh-

missä neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa vuonna 2020. Pandemiavaikutukset jatkuivat koulu-

terveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021. Kouluterveydenhuollon lakisääteinen laaja terveystar-

kastus oli lukuvuonna 2020–2021 kirjattu puolelle ensimmäisen ja viidennen luokan ja vajaalle 40 

78 Huomo, M. (2021, 27. huhtikuuta). Kouluverkosto harvenee – koulumatkat pitkiä etenkin 
Pohjois-Suomessa. Tilastokeskus, Tieto & Trendit. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/
kouluverkosto-harvenee-koulumatkat-pitkia-etenkin-pohjois-suomessa/  

79 Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2021). Toteutuvatko lapsen oikeudet peruskoulujen lakkautuksissa? [tiedote].  
https://lapsiasia.fi/-/tiedote-peruskoulujen-lakkautukset 
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prosentille kahdeksannen luokan oppilaista. Terveystarkastusten toteutumisessa oli suuria alueel-

lisia eroja.80 Myös Valvira kiinnitti huomiota kuntien vuosina 2020 ja 2021 järjestämien neuvola-, 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksissa havaittuihin puutteisiin81.

Kun terveystarkastukset vähenivät, erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit lisääntyivät. Erityisen 

tuen tarpeen mukaisia käyntejä ovat lapsen tai nuoren yksilöllisen tuen tarpeen selvittelyt ja ohjauk-

set, kuten lapsen tai nuoren vointiin ja mielialaan sekä kaveri-, perhe- tai kouluasioihin liittyvät 

käynnit. Erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä tehtiin lastenneuvolassa vuonna 2020 ja koulu-

terveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 yhteensä lähes 32 000 (28 000 vuonna 2018). Erityisen 

tuen käyntien asiakkaita oli kouluterveydenhuollossa 14 000 (12 000 vuonna 2018) ja asiakasta 

kohden oli keskimäärin 1,8 käyntiä (1,7 vuonna 2018).82

Lasten kuolleisuudessa havaittiin myönteistä ja kielteistä kehitystä. Vuonna 2020 Suomessa kuoli 

alle 15-vuotiaita lapsia vähemmän kuin koskaan tilastohistorian aikana. Sen sijaan 15–19-vuotiaiden 

lasten ja nuorten kuolleisuus on ollut kasvussa vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2020 Suomessa kuoli 

119 nuorta ja 58 lasta. Lapset menehtyvät useimmiten tauteihin, kun taas yli 15-vuotiailla yleisim-

mät kuolinsyyt ovat itsemurha, liikenneonnettomuudet ja myrkytystila.83

Ravinnolla ja ravitsemuksella on huomattava vaikutus lasten terveydentilaan. YK:n lapsen oikeuk-

sien yleissopimuksessa ja yleiskommentissa nro 1584 korostetaan etenkin rintaruokinnan merkitystä. 

Perhevapaauudistuksen yhteydessä lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, miten heikosti 

hallituksen esityksessä huomioitiin lapsen rintaruokinta. Uudistuksen yhteydessä jätettiin täysin 

huomiotta kansainvälisiin suosituksiin ja tutkimustietoon perustuva Kansallinen imetyksen edistä-

misen toimintaohjelma 2018–202285. Hallituksen esityksessä jätettiin niin ikään kokonaan huomiotta 

imetystä koskevat kansainväliset suositukset, joiden noudattamista edellä mainitulla kansallisella 

toimintaohjelmalla tavoitellaan. Näitä ovat muun muassa WHO:n imetystä koskevat suositukset 

(imetyksen jatkaminen kahden vuoden ikään asti) sekä ILO:n äitiyssuojelusopimuksen uudistamista 

koskevan yleissopimuksen nro 183 (2000) määräykset.

80 Mölläri, K., Hauhio, N., Hakulinen, T. & Hietanen-Peltola, M. (2022). Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat 
äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2020 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021: Korona heikensi 
ehkäiseviä palveluja – laaja terveystarkastus tehtiin alle puolelle lapsista ja nuorista vuonna 2020. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, Tilastoraportti 3/2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022020918392 

81 Valvira. (2022, 10. maaliskuuta). Neuvolapalveluissa sekä lasten ja nuorten terveystarkastuksissa puutteita [uutinen]. 
https://www.valvira.fi/-/neuvolapalveluissa-seka-lasten-ja-nuorten-terveystarkastuksissa-puutteita

82 Mölläri ym. (2022). (mt.)

83 Pajunen, A. (2022, 18. helmikuuta). Lasten kuolleisuus jatkaa alenemistaan, mutta nuorten kuolleisuudessa 
on huolestuttavia piirteitä. Tilastokeskus, Tieto & Trendit. https://www2.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2022/
lasten-kuolleisuus-jatkaa-alenemistaan-mutta-nuorten-kuolleisuudessa-on-huolestuttavia-piirteita/

84 CRC/C/GC/15. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta 
mahdollisesta terveydentilasta (24 artikla). https://lapsiasia.fi/yleiskommentit 

85 Hakulinen, T., Otronen, K. & Kuronen, M. (toim.) (2017). Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 
2018–2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-949-1 
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Covid-19-pandemia on herättänyt globaalin huolen lasten ja nuorten mielenterveydestä. Unicef 

julkaisi lokakuussa 2021 Maailman lasten tila 2021 -raportin, jossa todetaan pandemian vaikutta-

van lasten ja nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin vuosien ajan. Raportin mukaan globaalisti 

noin joka seitsemännellä eli 169 miljoonalla 10–19-vuotiaalla lapsella ja nuorella on diagnosoitu 

mielenterveyden ongelma. Raportissa vaaditaan valtioilta tekoja lasten mielenterveyden paran-

tamiseksi.86 Lokakuussa 2021 yhdysvaltalaiset lastenlääkärit julistivat kansallisen hätätilan lasten 

ja nuorten mielenterveyden vuoksi87. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että lasten ja nuorten 

syömishäiriöt ovat lisääntyneet ja oireilu vaikeutunut korona- aikana. Sama ilmiö on havaittu myös 

Helsingin yliopistollisen sairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköissä, joissa syömishäiriödiag-

noosin saaneiden, hoidossa olevien potilaiden määrä on vuosina 2018–2021 lisääntynyt keskimäärin 

68 prosenttia.88 Lapsiasiavaltuutettu nosti lasten mielenterveyden ongelmat esiin kertomuksessaan 

eduskunnalle 2022, jossa aihetta käsiteltiin mm. kasvaneina lähetemäärinä erikoissairaanhoitoon 

sekä 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien ja laitoshoitojaksojen kasvuna89. 

Lasten fyysisestä kunnosta kannettiin huolta vuonna 2021, kun 5.- ja 8.-luokkalaisten lasten fyysistä 

toimintakykyä mittaavat Move-tulokset julkistettiin joulukuussa 2021. Noin 40 prosentilla 5. ja 8. 

luokan oppilaista mitattu fyysinen toimintakyky on niin heikko, että se voi vaikuttaa arjessa jaksa-

miseen. Kahdeksasluokkalaisten osalta kestävyyskunto on ollut laskussa jo edelliset kaksi vuotta. 

Sen sijaan viidesluokkalaisten kestävyyskunnon lasku on pysähtynyt. Tuloksissa on paljon alueel-

lista vaihtelua.90 91 Heikkoja tuloksia selittävät mm. ylipaino sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaa-

liseen hyvinvointiin liittyvät tekijät92. Myös Kouluterveyskyselyssä havaittiin lasten ja nuorten liik-

kumisen vähentyneen. Kouluterveyskyselyssä 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoista 26–28 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista 42 prosenttia 

ilmoitti harrastavansa hengästyttävää vapaa-ajan liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa. Suositusten 

mukaisesti eli tunnin päivässä liikkui 8. ja 9. luokan oppilaista 20–29 prosenttia ja toisen asteen 

86 UNICEF. (2021). The State of the World’s Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children’s 
mental health. https://www.unicef.org/media/114636/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf

87 Pennanen, T. (2021, 26. lokakuuta). Järjestöt julistivat lasten mielenterveyden kansallisen hätätilan Yhdysvalloissa: 
Ongelmat ovat kasvaneet huimasti korona-aikana. Lääkärilehti.fi. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/
jarjestot-julistivat-lasten-mielenterveyden-kansallisen-hatatilan-yhdysvalloissa/

88 Häkkinen, L. & Raevuori, A. (2022). Lasten ja nuorten syömishäiriöt lisääntyneet ja oireilu vaikeutunut korona-aikana. 
Duodecim 138 (6), 469–. https://www.duodecimlehti.fi/duo16639

89 Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2022). Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022. Lapsiasiavaltuutetun 
toimiston julkaisuja 2022:1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7

90 Opetushallitus (2021, 15. joulukuuta). Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky huolestuttavalla tasolla [tiedote, valtion 
liikuntaneuvosto, Opetushallitus, Puolustusvoimat ja puolustusministeriö].  
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/lasten-ja-nuorten-fyysinen-toimintakyky-huolestuttavalla-tasolla

91 Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2022). Tuloskortti 2022. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. Liikunnan ja 
kansanterveyden julkaisuja 401. https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2022/03/Tuloskortti_2022.pdf 

92 Joensuu, L. (2022, 17. helmikuuta). Ylipaino ja elämäntilanteen vaikeudet selittävät heikkoja Move!-tuloksia. Liikunta & 
Tiede 1/2022.  
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/ylipaino-ja-elamantilanteen-vaikeudet-selittavat-heikkoja-move-tuloksia.html

https://www.unicef.org/media/114636/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/jarjestot-julistivat-lasten-mielenterveyden-kansallisen-hatatilan-yhdysvalloissa/
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/jarjestot-julistivat-lasten-mielenterveyden-kansallisen-hatatilan-yhdysvalloissa/
https://www.duodecimlehti.fi/duo16639
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/lasten-ja-nuorten-fyysinen-toimintakyky-huolestuttavalla-tasolla
https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2022/03/Tuloskortti_2022.pdf
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/ylipaino-ja-elamantilanteen-vaikeudet-selittavat-heikkoja-move-tuloksia.html
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opiskelijoista 15–18 prosenttia.93 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentissa nro 15 koroste-

taan, että myös vanhempien terveyskäyttäytymisellä on vaikutusta lasten terveydentilaan94. Huonot 

liikunta- ja ravintotottumukset omaksutaan usein kotona. 

Vaikka suurin osa lapsista kokee voivansa hyvin ja olevansa tyytyväisiä elämäänsä, lasten ja nuor-

ten kokemuksessa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään on tapahtunut muutosta huonom-

paan suuntaan. Uusimman Kouluterveyskyselyn mukaan tyttöjen kokema koulu-uupumus, ahdis-

tuneisuus, masennusoireet ja sosiaalinen ahdistuneisuus eli nolostumisen pelko ovat yleisempiä 

kuin aiemmin. Myös pojilla vastaavat luvut ovat nousseet. Myös oman terveytensä keskinkertai-

seksi tai huonoksi kokevien määrä on noussut kaikissa opintoasteissa ja ikäryhmissä. Vuoden 2021 

Kouluterveyskyselyssä yksinäiseksi itsensä kokevien lasten ja nuorten osuus oli kasvanut kaikilla 

muilla kouluasteilla paitsi perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilailla. Tytöistä 22‒26 % tunsi itsensä 

yksinäiseksi, pojista noin 10 %.95 

Nuorisotutkimusverkoston nuorten kokemuksia pandemia-ajasta selvittävässä tutkimushankkeessa 

12–14-vuotiaat nuoret vaikuttavat sopeutuneen korona-aikaan jossain määrin joustavammin kuin 

sitä vanhemmat, 15–24-vuotiaat nuoret. He ovat muun muassa olleet tyytyväisempiä elämäänsä sekä 

tunteneet alakuloisuuden, ahdistuksen tai pelon tuntemuksia harvemmin. Toisaalta 12–14-vuoti-

aiden nuorten elämäntyytyväisyys vaikuttaa laskeneen korona-aikana. Tytöt vaikuttavat olleen 

vähemmän tyytyväisiä elämäänsä kuin pojat.96

Myös lapsiasiavaltuutetulle vuonna 2021 tulleissa kansalaisten yhteydenotoissa kannettiin huolta 

pandemian vaikutuksista lasten ja nuorten mielenterveyteen ja vointiin vuonna 2021. Valtaosa 

terveyttä koskevista yhteydenotoista koski kuitenkin koronarokotuksia lapsille – yhteydenottoja tuli 

niin rokotuksia vastustavilta kuin rokotuksia kiirehtiviltä kansalaisilta ja ryhmiltä.

Lasten ja nuorten terveydenhuoltoon on panostettava merkittävästi, jotta pandemian aiheut-

tama palveluvelka saadaan kuitattua. Sekä fyysinen että mielenterveys edellyttävät yhteiskun-

nalta toimenpiteitä, jotta mahdollisimman moni lapsi voi nauttia oikeudestaan parhaaseen 

mahdolliseen terveydentilaan. Koronakriisin aiheuttama palveluvelka on koskettanut kaik-

kia lapsia: esimerkiksi kouluterveydenhuollon ja neuvoloiden laajoja terveystarkastuksia on 

jäänyt toteuttamatta. Koronakriisi on heikentänyt erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 

lasten ja nuorten palvelujen sekä esimerkiksi liikkumismahdollisuuksien toteutumista. Riskinä 

on, että lasten ja lapsiryhmien eriarvoisuus terveyden näkökulmasta kasvaa. 

93 Helakorpi, S. & Helenius, J. (2021). Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2021: Moni nuori liikkuu liian vähän. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos, Tilastoraportti 46/2021.  https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121460375 

94 CRC/GC/15. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 15 (2013) lapsen oikeudesta nauttia parhaasta 
mahdollisesta terveydentilasta (24 artikla). https://lapsiasia.fi/yleiskommentit  

95 Helakorpi, S. & Kivimäki, H. (2021). Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021: Iso osa lapsista ja nuorista 
on tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden tunne on yleistynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastoraportteja 
30/2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091446139

96 Lahtinen, J. & Kauppinen, E. (2022, 19. tammikuuta). Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana. 
Nuorisotutkimusseuran Näkökulma 84. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma84

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121460375
https://lapsiasia.fi/yleiskommentit
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091446139
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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.

23 artikla:  Vammaisen lapsen pitää saada parasta mahdollista hoitoa ja apua, joka edistää hänen 

ihmisarvoaan, itseluottamustaan ja osallistumistaan yhteisön toimintaan. Vammaista 

lasta pitää tukea niin, että hän voi käydä koulussa ja harrastuksissa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklan mukaan lapsella on oikeus lepoon, vapaa-aikaan, leik-

kiin ja kulttuuriin. Artikla takaa lapselle oikeuden toteuttaa itseään ja kehittyä mahdollisimman 

täysimääräisesti. Näiden toteutumisessa lapsen mielipiteen huomioimisella on erityinen merkitys. 

Artiklaa koskevassa yleiskommentissa painotetaan, että leikki on lapselle tärkeää ja sen tulee olla 

vapaaehtoista, hauskaa ja joustavaa. Lepo taas on paitsi unta myös fyysistä tai henkistä rentoutu-

mista. Vapaa-ajan tulee sisältää myös lapsesta lähtevää ja omaehtoista aikaa, ei vain ohjattua tai 

tavoitteellista harrastamista.97 Pandemia rajoituksineen on haastanut lasten ja nuorten oikeutta 

harrastamiseen ja mielekkääseen vapaa-aikaan sekä koetellut myös lasten ja nuorten tyytyväisyyttä 

vapaa-aikaansa. Nuorten tyytyväisyys vapaa-aikaansa oli korona-aikana matalammalla tasolla kuin 

ennen pandemiaa. Harrastustoiminta oli keskeytynyt jossain vaiheessa pandemiaa kolmella viidestä 

nuoresta.98 

Vuonna 2021 harrastamisen Suomen mallin pilotointia jatkettiin. Harrastamisen Suomen malli on 

opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisää-

minen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäi-

vän yhteydessä.99 Yhdenvertaisuuden näkökulmasta mallissa on tunnistettu kehittämistarpeita niin 

alueellisuuden kuin haavoittuvassa asemassa olevien lapsiryhmien osalta. Samoin mallin toteut-

tamisen käytännöissä havaittiin haasteita.100 101 Myös lapsiasiavaltuutettu on saanut kansalaisilta 

yhteydenottoja, joiden mukaan vammaiset tai erityistä tukea tarvitsevat lapset eivät ole päässeet 

mukaan Suomen mallin harrastustoimintoihin. 

97 CRC/GC/C/17. Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 17 (2013) lapsen oikeudesta lepoon, vapaa-aikaan, 
leikkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (31 artikla). https://lapsiasia.fi/yleiskommentit 

98 Salasuo, M. & Lahtinen, J. (2021, 14. syyskuuta). ”Edelleen harmittaa”: Nuorten kokemus harrastamisen keskeytymisestä 
korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan tyytyväisyyteen. Nuorisotutkimusseuran Näkökulma 79.  
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma79

99 Opetus- ja kulttuuriministeriö (2021). Harrastamisen Suomen malli. https://okm.fi/suomen-malli

100 Roitto, R. (2021, 19. helmikuuta). Harrastamisen Suomen malli – vanhalta pohjalta myös jotakin uutta. 
Liikuntatieteellisen seuran blogi.  
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/harrastamisen-suomen-malli-vanhalta-pohjalta-myos-jotakin-uutta.html

101 Huttu, S. & Lind, K. (2021, 25. lokakuuta). Miltä harrastamisen Suomen malli näyttää järjestöjen näkökulmasta? 
Osaamiskeskus Kentauri. https://kentauri.fi/milta-harrastamisen-suomen-malli-nayttaa-jarjestojen-nakokulmasta/
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Myös koulukyytien aikataulut ovat estäneet lasten osallistumisen toimintoihin. Kansalaiset ovat 

tuoneet esiin myös lasten toiveiden ja ajatusten huomioimisen haasteita mallin toteutuksessa. 

Yhtenä vastauksena esiin tulleisiin kehittämistarpeisiin on kansallisen lapsistrategian toimeenpa-

nosuunnitelman toimenpide numero 23 etsivän harrastustoiminnan pilotin toteuttamisesta102. 

Harrastaminen on yksi tapa toteuttaa oikeutta mielekkääseen vapaa-aikaan käytännössä. 

Harrastaminen nuoruudessa erityisesti sosiaalisessa ja yhteisöllisessä muodossa on pitkittäistutki-

muksessa vahvistettu olevan arvokasta lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja mielenterveydelle sekä 

vähentävän psykiatristen häiriöiden ilmaantuvuutta aina nuoreen aikuisikään saakka103.

Yleisesti ottaen suomalaiset lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä vapaa-aikaansa ja sosiaalisiin suhtei-

siinsa104. Eriarvoisuus ja yhdenvertaisuus lasten harrastamisessa ja vapaa-ajan vietossa näyttäy-

tyvät kuitenkin mm. taloudellisen eriarvoisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon sekä alueel-

lisen yhdenvertaisuuden kysymyksinä, haavoittuvassa asemassa olevien lapsiryhmien asemassa 

suhteessa harrastamisen mahdollisuuksiin sekä kiusaamisen ja syrjinnän kokemuksina harrastus-

ten piirissä. Lasten ja nuorten vapaa-ajanvieton ja harrastamisen mahdollisuudet ovat yhteydessä 

taloudelliseen tilanteeseen. Nuorisobarometrissa haastatelluista 15–29-vuotiaista reilu kolmannes 

(35 %) on jättänyt harrastuksen aloittamatta, joka neljäs (25 %) haastateltu on lopettanut harrastuk-

sen ja 21 prosenttia on ollut tapaamatta ystäviään rahan puutteen vuoksi105. Harrastamisen tavoissa 

on sukupuolittuneita eroja.106 107 Sateenkaarevien nuorten mukaan yhdenvertaisuutta liikuntahar-

rastuksissa edistävät sukupuolittavan ilmaisun ja käytäntöjen välttäminen, sekaryhmät sekä syrjin-

tään puuttuminen108.

102 Valtioneuvosto (2021). Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma. Valtioneuvoston periaatepäätös. 
Valtioneuvoston julkaisuja 2021:81. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0

103 Timonen, J., Niemelä, M., Hakko, H. Alakokkare, A. & Räsänen, S. (2021). Associations between adolescents’ social leisure 
activities and the onset of mental disorders in young adulthood. Journal of Youth and Adolescence 50, 1757–1765.  
https://doi.org/10.1007/s10964-021-01462-8

104 Salasuo, M. (toim.). (2021). Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020. Valtion 
nuorisoneuvoston julkaisuja 68 & Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 233.  
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2021/05/lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-2020-web.pdf

105 Berg, P. & Myllyniemi, S. (toim.) (2021). Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Nuorisotutkimusseura julkaisuja 232 & 
Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 67.  
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2021/03/nuorisobarometri-2020-web-1.pdf

106  Helakorpi, S. & Helinius, J. (2021). Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2021. Moni nuori liikkuu liian vähän. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos, Tilastoraportti 46/2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121460375  

107  Kaunismaa, P., Tormulainen, A., Sinisalo-Juha, E. & Vaara, L. (2021, 7. syyskuuta). Harrastus- ja järjestötoiminnan 
merkitys nuorten elämässä. Osaamiskeskus Kentauri. https://kentauri.fi/wp-content/uploads/2021/09/Harrastus-ja-
jarjestotoiminnan-merkitys-nuorten-elamassa_Artikkeli_7.9.2021.pdf

108 Berg, P. & Kokkonen, M. (2020). ”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan” 
– Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset. Kasvatus & Aika 14 (3), 43–59.  
https://doi.org/10.33350/ka.87202

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0
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Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten vapaa-ajan kokemuksia on selvitetty Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen Kysy ja kuuntele -tutkimuksessa. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista koki 

saavansa harrastaa riittävästi (69–75 %). Vastanneista lapsista 16 prosenttia ja nuorista 18 prosenttia 

koki harrastusmahdollisuutensa riittämättömiksi. Eniten toiveet saada harrastaa enemmän koros-

tuivat selkokielisiin lomakkeisiin vastanneiden lasten ja nuorten (22,7 %) joukossa.109 

Lapsilla, joilla on toimintarajoite, on ikätovereitaan harvemmin harrastus110. Toimintarajoitteet 

näkyvät urheilun ja liikunnan harrastamisessa usealla tavalla. Lapsista, joilla on toimintarajoitteita, 

pienempi osa harrastaa jotakin liikuntaa verrattuna ikätovereihin. Toimintarajoitteet näkyvät myös 

liikunnan harrastamisen säännöllisyydessä ja määrässä.111 112 Saukkosen, Erikssonin ja Katsuin (2021) 

mukaan liikunnan harrastamisen esteitä vaikeasti vammaisten lasten keskuudessa olivat tiedon, 

apuvälineiden tai avustajien puutteet sekä ongelmat kuljetuksissa.113 Liikuttaako 2021 -raportissa 

alle 18-vuotiaat toimintarajoitteiset nuoret ilmoittivat liikunnan harrastamisen esteiksi etenkin 

soveltuvien ryhmien, kaverin, avustajan, kuljetuksen ja saattajan puuttumisen sekä kaukana sijait-

sevat liikuntapaikat.114 Lapsiasiavaltuutetun Nuorten neuvonantajien tapaamisissa vamman kanssa 

elävät nuoret ja lapset kertoivat monenlaisista vapaa-ajanviettotavoista ja sanoivat mielekkään 

vapaa-ajan olevan sitä, että pääsee tekemään itselleen tärkeitä asioita115.

Saamelaisalueen kuntien lasten ja nuorten näkemyksiä liikuntakulttuurista selvitettiin Lapin 

Liikunta ry:n toimesta vuosina 2019–2020. Liikunnalla on saamelaiskulttuurissa vähintäänkin 

kahdenlainen merkitys. Se on toisaalta keino pitää yllä omaa kulttuuriperintöä, mutta luonnollisesti 

myös osallistumista kansalliseen liikuntakulttuuriin ja sen eri lajeihin. Saamelaislapsista valtaosa 

harrasti omatoimisesti liikuntaa. Liikkumisen esteenä nuoret mainitsivat tiedon puutteen, tilojen 

ja joukkueurheiluun vaadittavan osallistujamäärän puutteen, etäisyydet tai vanhemman sukupol-

ven erilaisen liikuntakäsityksen, mikä saattoi näkyä asenteissa liikuntaa kohtaan. Nuoret toivoivat 

109 Saariluoma, L., Eriksson, P. & Korhonen, P. (2021). Sijoitettujen lasten koulunkäynti ja vapaa-aika – kyselytutkimuksen 
tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 51/2021.  https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-732-6   

110 Hakanen, T., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (toim.) (2019). Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten 
lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran 
verkkojulkaisuja 142, Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:5 & Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja nro. 62.  
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Takuulla_liikuntaa_Verkkojulkaisu_020619.pdf 

111 Hakanen ym. (2019). (mt.)

112 Kokko, S., Hämylä, R. & Martin, L. (toim.) (2021). Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 
2020. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2021:1. https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2021/05/Nuorten-
liikuntakayttaytyminen-Suomessa-LIITU-tutkimuksen-tuloksia-2020.pdf

113 Saukkonen, E., Eriksson, S. & Katsui, H. (2021). Vaikeimmin vammaisten nuorten oikeudet ja mahdollisuudet liikuntaan. 
Teoksessa E. Pekkarinen & A. Schalin (toim.). Vammaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsen elämää vamman kanssa. 
Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1

114 Saari, A. (toim.) (2021). Liikuttaako? Toimintarajoitteisille henkilöille suunnatun Liikkujakyselyn ja Seurakyselyn 
raportti. Suomen Paralympiakomitea. https://www.lts.fi/media/lts_soveltava-liikunta/liikuttaako_raportti_uusi.pdf

115 Lapsiasiavaltuutettu. (2021). Lapsiasiavaltuutetun ja Valteri-koulu Onervan nuorten tapaaminen. Muistio.  
https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset 
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https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2021/05/Nuorten-liikuntakayttaytyminen-Suomessa-LIITU-tutkimuksen-tuloksia-2020.pdf
https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2021/05/Nuorten-liikuntakayttaytyminen-Suomessa-LIITU-tutkimuksen-tuloksia-2020.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1
https://www.lts.fi/media/lts_soveltava-liikunta/liikuttaako_raportti_uusi.pdf
https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset
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myös, että heillä olisi mahdollista harrastaa ohjattua liikun-

taa omalla äidinkielellään.116, 117 Kielellisten oikeuksien 

toteutuminen vapaa-ajalla nousi esiin myös lapsiasianeu-

vottelukunnan marraskuun 2021 kokouksessa, jossa keskus-

teltiin mm. kirjallisuuden ja taiteen tai ohjattujen harras-

tusten saatavuudesta eri kielillä118. Lapsiasiavaltuutetun 

Nuoret neuvonantajat -tapaamisissa saamelaiset lapset ja 

nuoret kertoivat harrastavansa itsenäisesti, koska ohjattua 

toimintaa ei ole tarjolla. Lisäksi harvaan asutulla seudulla 

etäisyydet sekä harrastajien ja harrastusohjaajien puute vaikuttivat ohjattujen harrastusten 

vähäisyyteen.119 

Lapset ja nuoret kokevat kiusaamista ja syrjintää harrastusten piirissä. Haavoittuvassa asemassa 

olevien lapsiryhmien asema on erityinen tästäkin näkökulmasta. Lasten ja nuorten epäasiallista 

kohtelua urheilussa ja liikunnassa on tutkittu useissa tutkimuksissa120, ja myös lapsiasiavaltuutettu 

on kirjoittanut aiheesta lapsen oikeuksia avaavan artikkelin vuonna 2020121. Vuoden 2018 vapaa-ai-

katutkimuksesta kävi ilmi, että mihin tahansa vähemmistöön kuuluvat kokevat liikunta- ja urheilu-

harrastuksissa selvästi muita useammin epäasiallista kohtelua122. 

Ihmisoikeusliitto aloitti syksyllä 2021 Älä riko urheilua -kampanjan, joka tuo esille ihmisoikeuskysy-

myksiä urheilussa123. Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman toimenpiteessä numero 

22 pyritään kartoittamaan keinoja lisätä harrastustoiminnan toimijoiden pedagogista osaamista  

sekä tietämystä lapsen oikeuksista ja lasten kehityksestä ja ikävaiheista124. Lapsiasiavaltuutettu 

on saanut urheilutoimijoiden ja -seurojen edustajilta yhteydenottoja, joissa pyydetään näkökul-

mia ihmisoikeusperustaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi seurojen työssä ja lasten 

116 Lapin Liikunta ry, Lapin AVI, saamelaiskäräjät, OKM & Likes. (2020). Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan 
harrastaminen. Selvitystyö. 

117  Lehtonen, K. & Laine, K. (2021). Liikunta ja urheilu saamelaiskulttuurissa. Liikunta & Tiede 3/2021.  
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/liikunta-ja-urheilu-saamelaiskulttuurissa.html#.YMB2QrRjV3k.twitter

118 Lapsiasiavaltuutettu. (2021, 1. joulukuuta). Lasten kielellisten oikeuksien tilanne on herkkä ja vaatii tietoisia valintoja. 
[tiedote]. https://lapsiasia.fi/-/lapsiasianeuvottelukunta-4-2021 

119 Lapsiasiavaltuutettu. (2021). Lapsiasiavaltuutetun ja saamelaisalueilla asuvien lasten tapaamiset. Muistio.  
https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset  

120 Ks. esim. Hakanen, T., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (toim.) (2019). Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 
2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:2. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja nro 61.

121 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. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja 151, 30–35. 

122 Hakanen, T., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (toim.) (2019). Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. 
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:2. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja nro 61.

123 Ihmisoikeusliitto (2021). Älä riko urheilua -kampanja. https://alarikourheilua.fi/

124 Valtioneuvosto. (2021). Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma. Valtioneuvoston periaatepäätös. 
Valtioneuvoston julkaisuja 2021:81. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0 

Saa pukeutua miten 
haluaa ja harrastaa 

mitä haluaa.

https://lapsiasia.fi/-/lapsiasianeuvottelukunta-4-2021
https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset
https://alarikourheilua.fi/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0
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valmentamisessa. Myös perheiltä on tullut yhteydenottoja, kun lapsen on koettu tulleen kohdel-

luksi epäoikeudenmukaisesti tai syrjivästi vapaa-ajan toiminnoissa. Lisäksi kansalaisten harrastuk-

sia ja vapaa-aikaa koskevat yhteydenotot liittyivät erityisesti lasten harrastustoimintaa koskeviin 

koronarajoituksiin. 

Lapsiasiavaltuutettu painottaa, että harrastusten toteuttamisessa tulee huomioida lasten näke-

myksiä mielekästä vapaa-aikaa ja harrastamista tukevista ja estävistä tekijöistä. Erityisesti 

täytyy tunnistaa ne lapset ja lapsiryhmät, joiden mahdollisuudet harrastaa tai viettää mielekästä 

vapaa-aikaa eivät toteudu. Työtä lasten ja nuorten hyvän kohtelun edistämiseksi sekä epäasial-

lisen kohtelun, kiusaamisen ja syrjinnän tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi täytyy jatkaa.
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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 vuoden 2021 puheenaiheena edellisvuosien tapaan. Lastensuojelun tietopohja 

päivittyy Suomessa hyvin hitaasti. Edellisen vuoden tilastotiedot saadaan vasta seuraavan vuoden 

puolivälin tienoilla tai sen jälkeen. Tilastojen hidas päivittyminen tekee lastensuojelun tarpeen ja 

tilan seuraamisen sekä ajantasaisen reagoinnin mahdottomaksi. Covid-19-pandemia ei aiheuttanut 

merkittäviä muutoksia vuoden 2020 lastensuojelusta kirjattuihin tilastoihin – kiireellistä avuntar-

vetta ilmentävissä indikaattoreissa havaittiin kasvua ja esimerkiksi avohuollon asiakasmäärissä 

laskua. Pandemian vaikutusten odotetaan ilmenevän lastensuojelussa vähitellen tulevien vuosien 

kuluessa. 125

Kuvio 5 Koronavuosi ei korostunut lastensuojelun tilastoissa. (Lähde: THL, Lastensuojelu 2020)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt kaksi kunnille suunnattua kyselyä lastensuojelun tilan-

teesta koronapandemian aikana126 127. Ensimmäisessä kunnilta kysyttiin syksyn 2020 tilanteesta, ja 

jälkimmäisessä kyselyssä vastaajia pyydettiin tarkastelemaan talven 2020–2021 tilannetta suhteessa 

125 Forsell, M., Kuoppala, T. & Säkkinen, S. (2021). Lastensuojelu 2020: Koronavuosi ei korostunut lastensuojelun tilastoissa 
– vaikutusten odotetaan näkyvän viiveellä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastoraportti 19/2021.   
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060734321 

126 Tiili, A., Paasivirta, A., Kuokkanen, J., Eriksson, P. & Nelimarkka, S. (2020). Koronan vaikutukset lastensuojeluun. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 34/2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-597-1

127 Eriksson, P., Nelimarkka, S., Paasivirta, A., Tiili, A. & Yliruka, R. (2021). Koronan vaikutukset lastensuojeluun – osa 2. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 16/2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-644-2
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aikaan ennen koronapandemiaa. Uusien asiakkaiden määrä lastensuojelussa, lastensuojeluilmoitus-

ten määrä, lasten ja vanhempien mielenterveysongelmat sekä vanhempien arjen hallintaan liittyvät 

puutteet olivat kuntien mukaan lisääntyneet korona-aikana. Etenkin koulujen tekemät lastensuoje-

luilmoitukset olivat lisääntyneet. Talvella 2021 lastensuojelun asiakkaiden oli entistä haastavam-

paa saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja, erityisesti koulutoimen, oppilashuollon sekä 

lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluja. Etäyhteyksien käyttö lastensuojelussa lisääntyi huomatta-

vasti talvella 2021. Silloin 93 prosenttia kunnista arvioi koronaepidemian lisäävän asiakasmääriä, ja 

76 prosenttia arvioi sijoitusten määrän kasvavan pitkällä tähtäimellä.128 

Pandemia on aiheuttanut sijaishuollossa oleville lapsille ja nuorille ongelmia saada sosiaali- ja terve-

ydenhuollon palveluja sekä oppisen tukea. Pandemia vaaransi sijaishuollossa olevien lasten oikeutta 

pitää yhteyttä läheisiin ihmisiin. Alueiden ja sijaishuoltopaikkojen välillä oli eroja siinä, miten lapset 

ja nuoret saivat palveluja ja pystyivät käyttämään etäyhteyksiä yhteydenpidossa läheisiin ihmisiin, 

kuten syntymäperheeseen ja ystäviin.129 Myös valvontaviranomaiset muistuttivat helmikuussa 2022 

ohjauskirjeessään kuntia ja jatkossa hyvinvointialueita päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestä-

misvastuusta ja niiden tämänhetkisestä heikosta saatavuudesta.130

Lapsiasiavaltuutettu antoi syyskuussa 2021 lausunnon eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

lastensuojelun tilasta Suomessa pandemian haasteet huomioiden (eduskunnan oikeusasia miehen 

vuosikertomuksen käsittelyn yhteydessä). Lausunnossa nostettiin erityisesti esiin huoli koronapan-

demian pitkäaikaisista vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja lastensuojelutarpeen kasvuun. Pandemia 

on heikentänyt monien lasten ja perheiden peruspalvelujen saatavuutta, mikä voi näkyä viiveellä 

lastensuojelutarpeen kasvuna. Samalla lasten ja perheiden varhaisen tuen tarve jää piiloon, mikä 

tulevaisuudessa voi näkyä raskaiden ja pitkäaikaisten lastensuojelupalvelujen käytön voimakkaana 

kasvuna. Lapsiasiavaltuutettu nosti lausunnossaan esiin tutkitun tiedon tarpeen mm. lastensuoje-

lun vaikuttavuudesta, painopisteen siirtämisen ehkäiseviin palveluihin, palvelujen sisällöllisen ja 

laadullisen kehittämisen, resurssit ja yhteistyön, valvontaan panostamisen ja lasten oikeusturvan 

sekä siitä tiedottamisen vahvistamisen.131

128 Eriksson ym. (2021). (mt.)

129 Utriainen, S., Eriksson, P. & Heino, T. (toim.) (2021). Poikkeusolot sijaishuollossa: koronaepidemian vaikutuksia kodin 
ulkopuolelle sijoitettuihin lapsiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 35/2021.   
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-776-0

130  V/6085/2022. Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
saatavuus ja järjestäminen. Valvira & aluehallintovirasto, Ohje 24.2.2022. https://www.valvira.fi/
documents/14444/236772/Lastensuojelun_asiakkaana_lasten_mielenterveys_ja_paihdepalvelut.
pdf/180bfead-58bc-ada6-590f-ddf8e7dd28eb?t=1645798691962

131 LAPS/61/2021. Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle eduskunnan oikeusasiamiehen 
kertomuksesta vuodelta 2019. (15.9.2021). https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_lastensuojelu

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-776-0
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_asiakkaana_lasten_mielenterveys_ja_paihdepalvelut.pdf/180bfead-58bc-ada6-590f-ddf8e7dd28eb?t=1645798691962
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_asiakkaana_lasten_mielenterveys_ja_paihdepalvelut.pdf/180bfead-58bc-ada6-590f-ddf8e7dd28eb?t=1645798691962
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_asiakkaana_lasten_mielenterveys_ja_paihdepalvelut.pdf/180bfead-58bc-ada6-590f-ddf8e7dd28eb?t=1645798691962
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_lastensuojelu
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Oikeusturva nousi esiin myös lapsiasiavaltuutetulle vuonna 2021 tulleissa lastensuojelua koskevissa 

kansalaisten yhteydenotoissa, joissa kansalaiset kertoivat usein havaitsemistaan epäkohdista lasten-

suojelussa joko oman tai yleisemmän kokemuksen pohjalta. Epäkohdat liittyivät usein kokemukseen 

yhteistyön toimimattomuudesta tai siitä, että oikeanlaisia ja oikea-aikaisia palveluja ei ole saata-

villa. Yhteydenottajia ohjattiin tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen luo kertomalla esimerkiksi 

kansalaisella käytössä olevista oikeusturvakeinoista.132

Lastensuojelulaki oli jälleen muutoksessa vuonna 2021. Muutokset koskivat lastensuojelun sosi-

aalityön henkilöstömitoitusta, ja ne tulevat voimaan vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana. 

Lapsiasiavaltuutettu piti lausunnossaan henkilöstömitoitusta kannatettavana, mutta korosti, että se 

ei tule yksin ratkaisemaan lastensuojelussa olevia merkittäviä ongelmia. Lastensuojelua ja lasten-

suojelun työntekijöiden työoloja ja työhyvinvointia tulee kehittää kokonaisvaltaisesti ja siten, että 

lastensuojelua ohjaa ensisijaisesti lapsen edun ensisijaisuuden periaate.133 

Lisäksi lausuntokierroksella olivat lastensuojelulain muutoksista mm. tehostettu avohuollon tuki-

toimi, lastensuojelulaitosten henkilökunnan osaamisvaatimusten tarkentaminen, erityisen huolen-

pidon tuottaminen ja erityisen huolenpidon jakson sisältö sekä rajoitustoimenpiteiden tarkentami-

nen, joista lapsiasiavaltuutettu lausui toukokuussa 2021.134 Nämä uudistukset siirrettiin kuitenkin 

esitettäviksi vasta vuonna 2022. 

Lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa eduskunnalle 2022 valtuutettu esitti, että Suomessa tulee käyn-

nistää lastensuojelulain kokonaisuudistus135. Lapsiasiavaltuutettu haluaa korostaa, että ehdotus 

lastensuojelulain kokonaisuudistuksesta ei ole vaihtoehto tai rinnasteinen em. valmistelussa olevalle 

lastensuojelulain osittaisuudistukselle, jonka edistäminen aikataulussaan on ensiarvoisen tärkeää. 

Lastensuojelulain kokonaisuudistus on kuitenkin perusteltua tulevaisuudessa, ja sen valmisteluun on 

varattava riittävästi ajallisia, taloudellisia ja osaamisen resursseja. Lastensuojelulain uudistaminen 

ei myöskään yksin korjaa lastensuojelun rakenteellisia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi henki-

löstön saatavuuteen, tai työn sisältöön, kuten työntekijöiden jaksamiseen ja uupumukseen liittyviä 

ongelmia. Kokonaisuudistus voi kuitenkin parhaimmillaan selkeyttää vastuunjakoa, lain toimeen-

panoa, päätöksentekoa ja valvontaa, joissa kaikissa on tällä hetkellä ongelmia. Lastensuojelulain 

kokonaisuudistuksen päätavoitteena tulee olla lapsen oikeuksien, lapsen aseman ja lapsen edun 

edistäminen. 

132 Lapsiasiavaltuutettu (2022). Ohjeita tilanteisiin, joissa et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen tai kohteluun.  
https://lapsiasia.fi/oikeusturva 

133 LAPS/90/2020. Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n 
muuttamisesta (17.11.2021). https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_stv_he1702021vp_lastensuojelulaki-13b

134 LAPS/94/2020. Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen 
liittyviksi laeiksi (20.5.2021). https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_lastensuojelulaki_20052021

135 Lapsiasiavaltuutetun toimisto (2022). Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022. Lapsiasiavaltuutetun 
toimiston julkaisuja 2022:1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7

https://lapsiasia.fi/oikeusturva
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_pev_stv_he1702021vp_lastensuojelulaki-13b
https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stm_lastensuojelulaki_20052021
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7
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Vuonna 2008 voimaan tulleen lastensuojelulain tavoitteet olivat hyvät, mutta jo pitkään on ollut 

selvää, että siitä on muodostunut vaikeasti hahmotettava ja  hallittava kokonaisuus. Lakia on 

muutettu 29 kertaa samalla, kun lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuus se ympärillä on muuttunut. 

Repaleinen laki asettaa huomattavia haasteita sekä lainvalmistelijoille että lainsäädännön toimeen-

paneville tahoille. Apulaiskoikeuskansleri Mikko Puumalainen on vuosikertomuksessa 2019 nosta-

nut esiin useita lastensuojelun valvontaan, resursseihin ja osaamisen liittyviä ongelmia ja todennut, 

että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tuen ja ohjauksen tarvetta lisää myös monimutkaiseksi 

ja tulkinnanvaraiseksi koettu sosiaalihuollon lainsäädäntö.136 Eduskunnan oikeusasiamies on tois-

tuvasti nostanut lastensuojelun yhdeksi kymmenestä keskeisimmästä perus- ja ihmisoikeusongel-

masta Suomessa mainiten esimerkiksi lain mahdollistamien rajoitustoimenpiteiden laillisuuden 

tulkintaa ja käytäntöjä koskevat ongelmat.137 Lastensuojelun työntekijät ovat olleet aktiivisia lasten-

suojelulain ja sitä koskevien lakien vahvuuksien ja puutteiden esiin nostamisessa138.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että lastensuojelulain uudistaminen on joka tapauksessa ajan-

kohtaista mm. sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, sosiaaliturvauudistuksesta, oppilas-

huoltolainsäädännön, päihde- sekä mielenterveyslakien ja vammaislainsäädännön uudistamisesta 

johtuen. Lapsi-, perhe- ja nuorisopalvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa yhden osa-alueen 

uudistaminen edellyttää koko järjestelmän uudelleentarkastelua. Lastensuojelu on 2000-luvulla 

joutunut kantamaan vastuuta kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden puutteista ja resurssi-

vajeista, ja lastensuojelun sijaishuoltoon ohjautuu jatkuvasti lapsia, joiden asiantunteva ja vaikut-

tava huolenpito toteutuisi todennäköisesti paremmin joko yhteistyössä jonkin toisen sektorin kanssa 

tai kokonaan toisen sektorin sisällä. 

Lastensuojelulain kokonaisuudistus voisi toimia paradigmamuutoksen moottorina, jonka 

yhteydessä voitaisiin huolellisesti arvioida lastensuojelun muutostarpeet, vahvistaa lasten-

suojelun heikkoa tieto- ja tutkimuspohjaa, selkeyttää lastensuojelun suhdetta muihin lapsi- ja 

perhepalveluihin, vahvistaa lastensuojelun valvontaa sekä tukea lastensuojelun työntekijöiden 

osaamista. Ennen kaikkea uudistuksella voitaisiin saada aikaan lastensuojelun palvelujärjes-

telmä, joka ei enää loukkaa ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia, vaan edistää lapsen oikeuksia, 

asemaa ja etua samalla, kun lasten perheet tulevat autetuiksi. 

136 Puumalainen, M. (2020). Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen puheenvuoro. Oikeuskanslerin vuosikertomus 2019, 
31. https://www.okv.fi/media/filer_public/a1/44/a14476e4-1d91-434e-b2fb-d38fdb340d4c/okv_kertomus_2019_fi_low.pdf 

137 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (2021). Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020, s. 157.  
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2020-fi/b5bc6780-d9cd-41a7-adb6-2f0a5dc29b5f

138 Esim. Rämö, J. (2020). Sosiaalialan ammattilaisten mielipidekirjoituksia lastensuojelusta Helsingin Sanomissa. Pro 
gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012177230  

https://www.okv.fi/media/filer_public/a1/44/a14476e4-1d91-434e-b2fb-d38fdb340d4c/okv_kertomus_2019_fi_low.pdf
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42383/2020-fi/b5bc6780-d9cd-41a7-adb6-2f0a5dc29b5f
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012177230
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Oikeus perheeseen ja vanhempien huolenpitoon

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.

Lapsen elämänkulkua määrittävät nykytutkimusten valossa perimä, jonka lapsi saa vanhemmil-

taan139, koti, jossa lapsi kasvaa, sekä vanhemmat, jotka lasta kasvattavat140. Pandemian aikana 

perheiden merkitys on korostunut, kun sosiaaliset suhteet ja arki ovat aiempaa enemmän keskitty-

neet kodin piiriin. Suomalainen perhe on perinteisesti pieni ydinperhe, joka muodostuu avioliitossa 

olevista vanhemmista ja heidän yhteisestä lapsestaan. Vaikka vuosittaiset muutokset perhetilas-

toissa ovat kovin pieniä, suomalaisten lapsiperheiden rakenteissa tapahtuva muutos on pidemmällä 

aikavälillä selvä: avioparien perheissä kasvavien lasten osuus on pienentynyt, kun taas sekä avopa-

rien että yhden vanhemman perheiden osuudet ovat kasvaneet.141 Suomalaiset perheet ovat yhä 

monimuotoisempia, mutta perheen merkitys lapselle ei ole vähentynyt. 

Vuosi 2021 koetteli edellisen vuoden tavoin perheiden voimavaroja. Covid-19-rokotuksia alettiin 

vuoden alkaessa antaa ensin vanhusväestölle ja riskiryhmiin kuuluville aikuisille, mistä johtuen 

lapset joutuivat odottamaan rokotuksia pisimpään. 5–11-vuotiaille rokotuslupa saatiin vasta vuoden 

2021 lopussa. Monessa perheessä sairastettiin covid-19, sillä syksyllä 2021 virus levisi ja tarttui 

etenkin lasten keskuudessa. Lasten sairaalahoitojaksot eivät kuitenkaan lisääntyneet hälyttävästi. 

Tartunnat hankaloittivat perheiden arkea, ja lapsiasiavaltuutettuun oltiin usein yhteydessä kuntien 

testaus-, karanteeni- ja etäopetuskäytäntöihin liittyen. Etenkin yläkouluikäisiä ja toisen asteen 

opiskelijoita oli edelleen etäopetuksessa. Sen sijaan alakouluikäisten ja varhaiskasvatukseen osal-

listuvien lasten arki normalisoitui vuoteen 2020 verrattuna. Alle kouluikäisten lasten perheiden 

hyvinvointia covid-19-pandemian aikana selvittäneen tutkimushankkeen mukaan poikkeusolojen 

työntekoa haitanneet ja kodin työnjakoa muuttaneet vaikutukset hälvenivät lasten palattua varhais-

kasvatuksen piiriin.142 

139 Erola, J. (2021, 2. helmikuuta). Vaikuttaako geeniperimä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen luultua enemmän? 
[tiedote]. Turun yliopisto.  
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/vaikuttako-geeniperima-yhteiskunnalliseen-eriarvoisuuteen-luultua 

140 Pulkkinen, L. (2022). Lapsen hyvinvointi alkaa kodista. Vastapaino. 

141 Keski-Petäjä, M. & Pietiläinen, M. (2020). Miltä lasten Suomi näyttää tilastoissa? – Lasten määrä ja osuus 
väestössä historiallisen pieni. Tilastokeskus. Tieto & Trendit. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/
milta-lasten-suomi-nayttaa-tilastoissa-lasten-maara-ja-osuus-vaestossa-historiallisen-pieni/ 

142 Närvi, J. & Lammi-Taskula, J. (2021). Lapsiperheiden hyvinvointi koronapandemian aikana. Osaraportti 3: Vanhempien 
kokemukset työn ja perheen yhteensovittamisesta ja hoivan jakamisesta. JYU Reports 11.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8938-5 

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/vaikuttako-geeniperima-yhteiskunnalliseen-eriarvoisuuteen-luultua
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/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8938-5
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Koronapandemiaan liittyvien yhteydenottojen lisäksi vuonna 2021 lapsiasiavaltuutetulle tulleissa 

perhettä, huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevissa kansalaisten yhteydenotoissa korostui-

vat erotilanteet, tapaamisoikeuden toteutumisen ongelmat, vieraannuttamisen sekä työn ja perheen 

yhteensovittaminen kysymykset.

Vuonna 2021 saatiin valmiiksi historiallinen perhevapaauudistus, jossa vanhempainvapaapäivien 

määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja 

vanhempien tasa-arvoa ja huomioi nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot. Uudistus antaa ensim-

mäistä kertaa yhtä suuren vanhempainvapaakiintiön molemmille vanhemmille. Vapaita voi käyttää 

monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti, ja niistä voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, 

muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle. 

Perhevapaauudistus tulee lisäämään niiden perheiden yhdenvertaisuutta, joissa molemmat 

vanhemmat ovat sitoutuneita huolehtimaan lapsesta. Sen sijaan perheissä, joissa lapsen hoiva ei 

jakaudu tasaisesti, lapsen asema ei parane. Lapsiasiavaltuutettu totesi perhevapaauudistuksen 

yhteydessä, ettei näiden lasten asema toki heikenny nykytilanteeseen verrattuna, mutta tulevaisuu-

den oloissa tällaiset lapset ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa kahden vanhemman hoivasta ja 

huolenpidosta nauttivaan lapseen.143 

Vuonna 2021 eduskunnan käsiteltäväksi tuli hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi, jolla äitiyslaki 

(253/2018) ja isyyslaki (11/2015) yhdistetään144. Samalla lain sääntelyä tarkistetaan. 

Perhevapaauudistuksen täytäntöönpanoa tulee seurata erilaisten perhemuotojen näkökul-

masta sekä arvioida uudistuksen lapsivaikutuksia tiheästi. 

143 LAPS/63/2019. Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle 
laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. 
(22.10.2021). https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stv_he1292021vp_perhevapaauudistus 

144 HE 132/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.

https://lapsiasia.fi/-/laps_lausunto_stv_he1292021vp_perhevapaauudistus
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Suomalainen perhe tilastoissa 

Lasten osuus väestöstä on vähentynyt 1960-luvulta alkaen. Tämä johtuu syntyvyyden laskusta ja 

väestön ikääntymisestä. Väestörakenteen muutos näkyy lapsiperheiden määrän vähenemisenä, 

perhekoon pienenemisenä ja huoltosuhteen heikkenemisenä. Lasten määrä on Suomessa nyt histo-

riallisen pieni. Vuoden 2021 lopussa alaikäisiä lapsia oli 1 041 526 = 18,8 prosenttia väestöstä.145

• 98 % lapsista asuu vanhempansa tai vanhempiensa kanssa. 

• 0,2 % alaikäisistä asuu yksin.

• 0,1 % alaikäisistä asuu oman lapsen tai kumppanin lapsen kanssa. 

• 0,3 % lapsista asuu avoliitossa tai esimerkiksi ”kimppakämpässä”. 

Kodin ulkopuolelle lastensuojelun toimenpiteenä oli vuonna 2020 sijoitettu 19  086 lasta eli 1,6 

prosenttia lapsista. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 0,4 

prosenttia.146

Perherakenteet ovat muuttuneet147 

• Aiemmin yleisin perhetyyppi oli aviopari ja lapsia. Vuodesta 2005 alkaen yleisin perhetyyppi 

on ollut lapseton pari. 

• Vuoden 2020 lopussa lapsiperheitä oli 556 052 = noin 3 700 vähemmän kuin vuonna 2019. 

• 80 % lapsista asuu kahden vanhemman perheessä ja 20 % yhden vanhemman perheessä. 

• 56 % lapsiperheistä on eri sukupuolta olevien aviopuolisoiden muodostamia perheitä. 

• 20 % lapsiperheistä on avoparien perheitä. 

• 20 % lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä, joissa asuu äiti ja lapsia

• 4 % lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä, joissa asuu isä ja lapsia. Näiden perheiden 

määrä on kasvanut.

• 667 lapsiperheessä vanhemmat ovat samaa sukupuolta oleva aviopari ja 219 perheessä samaa 

sukupuolta oleva rekisteröity pari.

145 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne.

146 Forsell, M., Kuoppala, T. & Säkkinen, S. (2020). Lastensuojelu 2020: Koronavuosi ei korostunut lastensuojelun tilastoissa 
– vaikutusten odotetaan näkyvän viiveellä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 19/2021.  
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060734321 

147 Suomen virallinen tilasto (SVT). (2020). Perheiden määrän lasku pysähtynyt. Tilastokeskus.  
https://www.stat.fi/til/perh/2020/perh_2020_2021-05-28_tie_001_fi.html 

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060734321
https://www.stat.fi/til/perh/2020/perh_2020_2021-05-28_tie_001_fi.html
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• 9 % lapsiperheistä on uusperheitä, joissa asuu vähintään yksi vain toisen vanhemman alaikäi-

nen lapsi. Vain eri sukupuolta olevien parien perheet huomioidaan uusperhetilastoissa. 

Uusperheiden määrä väheni edellisestä vuodesta.148 Uusperheiden vanhemmista avoliitossa 

oli 54 % ja avioliitossa 46 %. Lapsista 60 prosenttia oli äidin mukanaan tuomia lapsia. Osuus 

on pysynyt lähes samalla tasolla jo neljännesvuosisadan.149 

Lapset kirjautuvat perhetilastossa perheeseen sen mukaan, missä he ovat kirjoilla. Toistaiseksi 

kirjoilla voi olla vain yhdessä osoitteessa. Noin viidennes niistä lapsista, joiden vanhemmat asuvat 

erillään, asuu Suomessa kahdessa kodissa. Kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksan prosenttia 

yläkouluikäisistä vastaajista asuu vuoroin molempien vanhempien luona; osuudet vaihtelevat selvi-

tyksestä riippuen.150 

Lapsiluku151 152

• Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku on 1,84. 

• Uusperheissä on keskimäärin kaksi lasta.

• 43 % yksilapsisia perheitä

• 39 % kaksilapsisia perheitä 

• 13 % kolmilapsisia perheitä

• 5 % vähintään neljän lapsen perheitä.

Syntyvyys 

Ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku vuonna 2021 oli 1,46 (vuonna 2020 se oli 1,37). 

Kokonaishedelmällisyysluku nousi toista vuotta peräkkäin, mutta se on silti mittaushistorian neljän-

neksi matalin. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä 

aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.153

148 Suomen virallinen tilasto (SVT). (2020). (mt.)

149 Suomen virallinen tilasto (SVT) (2019). Pikkulapsiperheiden määrä vähentynyt lähes viidenneksellä 2010-luvulla. 
Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_fi.html 

150 Haapanen, M. & Hakovirta, M. (2020). Lapsen vuoroasuminen ja sosiaaliturva: 11 maan vertailu. Kelan työpapereita 
156:2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020102787877 

151 Tilastokeskus (2021). Väestö ja yhteiskunta. Tilastokeskus, Suomi lukuina. https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/
suoluk_vaesto.html#Lapsiperheet%20ja%20lasten%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4. 

152 Suomen virallinen tilasto (SVT) (2019). Pikkulapsiperheiden määrä vähentynyt lähes viidenneksellä 2010-luvulla. 
Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_fi.html

153 Suomen virallinen tilasto (SVT) (2022). Syntyvyys noussut viime vuodesta. Tilastokeskus.  
https://tilastokeskus.fi/til/vamuu/2021/12/vamuu_2021_12_2022-01-27_tie_001_fi.html 

http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_fi.html
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020102787877
http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_fi.html
https://tilastokeskus.fi/til/vamuu/2021/12/vamuu_2021_12_2022-01-27_tie_001_fi.html
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Lapsiasiavaltuutetun toiminta 2021

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton valtion viranomainen, jonka tehtävää säätelee 

laki lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004). Lapsiasiavaltuutetun työn perustana on YK:n yleissopimus 

lapsen oikeuksista (SopS 59-60/1991). Kaikki yleissopimukseen sisältyvät, lasten asemaa ja oikeuk-

sia määrittävät velvoitteet on Suomessa otettava huomioon kaikessa lapsia koskevassa lainsäädän-

nössä ja päätöksenteossa. 

Lapsiasiavaltuutettu edistää ja arvioi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanoa 

Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on vaikuttamistyötä. Valtuutetun tehtävänä on vaikuttaa 

siihen, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Lain mukaisesti lapsiasiavaltuutettu:

• arvioi lapsen edun ja oikeuksien toteutumista ja seuraa lasten ja nuorten elinolosuhteita

• seuraa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioi niiden vaikutusta 

lasten hyvinvointiin

• aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa lapsia koskevissa 

asioissa ja edistää lapsen edun toteutumista yhteiskunnassa

• pitää yhteyksiä lapsiin ja nuoriin ja välittää heiltä saamaansa tietoa päätöksentekoon

• kehittää yhteistyömuotoja eri toimijoiden välille

• välittää lapsia koskevaa tietoa lapsille, lasten parissa työskenteleville, viranomaisille sekä 

muulle väestölle. 
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Kuvio 6. Lapsiasiavaltuutetun tehtävät

ARVIOI LAPSEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA

Lausunnot
Aloitteet ja kannanotot
Vuosikertomukset
Eduskuntakertomukset
Määräaikaisraportti
YK:n lapsen oikeuksien komitealle

SEURAA, TUOTTAA JA VÄLITTÄÄ TIETOA LAPSEN OIKEUKSISTA
Lapsibarometri

Nuoret neuvonantajat
Tutkimukset ja selvitykset

Pyöreän pöydän keskustelut
Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

Luennot ja LOS-koulutus
Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit

Kansalaisyhteydenotot

VERKOSTOI JA RAKENTAA YHTEYKSIÄ 
ERI TOIMIJOIDEN VÄLILLE

Lapsiasianeuvottelukunta
Sidosryhmätyö
Kansainväliset yhteydet
Lapsen oikeuksien viikko
Vierailut

LAPSIASIAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT
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Kuvio 7. Lapsiasiavaltuutetun hyveet, arvot ja tavoitteet

LAPSIASIAVALTUUTETUN

HYVEET
Eettisyys
Avoimuus
Viisaus 

ARVOT
Lapsen itseisarvon ja kokemusmaailman 
kunnioittaminen

Rohkeus ja riippumattomuus lapsen oikeuksien 
edistämisessä

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus 
kaikessa toiminnassa

TAVOITTEET

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS
Lapsen oikeudet tunnetaan, niitä arvostetaan 
ja kunnioitetaan.

TOIMINTA
Lapsiasiavaltuutetun työ on laadukasta, 
rakentavaa ja vaikuttavaa.

HENKILÖSTÖ
Lapsiasiavaltuutetun toimisto on henkisesti,
fyysisesti, eettisesti ja sosiaalisesti hyvä työyhteisö.

TALOUS
Lapsiasiavaltuutetun talous on ekologisesti, 
taloudellisesti ja eettisesti kestävää.
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Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita, ottaa niihin 

kantaa tai muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä. Saamaansa palautetta ja yhteydenottoja lapsi-

asiavaltuutettu hyödyntää yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään. Valtuutettu voi nostaa yhteis-

kunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lasten oikeuksien kannalta tärkeitä asioita.

Lapsen oikeuksia koskeva laillisuusvalvonta on eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävä. Eduskunnan 

oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta pääasiassa tutkimalla hänelle tulevia 

kanteluja. Myös lapset ja nuoret voivat tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

Lapsiasiavaltuutettu antaa lausuntoja ja kannanottoja sekä osallistuu ja pyrkii herättämään yhteis-

kunnallista keskustelua lapsen oikeuksista. Valtuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hank-

keita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja voi tehdä aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämi-

seksi. Lapsiasiavaltuutettu julkaisee tutkimuksia ja selvityksiä ajankohtaisista teemoista. Tärkeänä 

lähtökohtana lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä ovat lasten kokemukset ja mielipiteet. Näitä 

selvitetään muun muassa Nuoret neuvonantajat -tapaamisissa ja Lapsibarometri-tutkimuksissa.

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lapsiasianeuvottelukunta, johon nimitetään jäseniä eri sidos-

ryhmistä. Lapsiasianeuvottelukunta tuo lapsiasiavaltuutetun työhön monialaista asiantuntemusta 

suomalaisesta yhteiskunnasta, tutkimuksesta ja sääntelystä.

Lapsiasiavaltuutettu rakentaa yhteyksiä eri toimijoiden välille verkostotapaamisten, keskustelutilai-

suuksien ja tapahtumien avulla. Yhteistyökumppaneita ovat muut viranomaiset, kunnat, maakun-

nat, tutkijat, järjestöt, uskonnolliset yhteisöt, yritykset sekä muut lapsipolitiikan toimijat ja alan 

asiantuntijat. 

Lapsiasiavaltuutettu raportoi vuosittain valtioneuvostolle ja kerran neljässä vuodessa Suomen edus-

kunnalle lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta. Lisäksi valtuutettu raportoi 

YK:n lapsen oikeuksien komitealle valtion määräajoin tapahtuvan raportoinnin yhteydessä. 

Suomen lapsiasiavaltuutettu tekee tiivistä yhteistyötä Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen kanssa 

sekä Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostossa ENOCissa.

Lapsiasiavaltuutetun strategia 2019–2024

Lapsiasiavaltuutetun tehtävän toteuttaminen edellyttää, että valtuutetun toiminta perustuu lapsen 

oikeuksiin sekä kestävälle ja läpinäkyvälle arvopohjalle. Toiminnan tulee myös olla vaikutuksel-

lista. Lapsiasiavaltuutetun strategia vuosille 2019–2024 valmisteltiin toimiston yhteistyönä, ja se 

valmistui 1.10.2019. Strategiassa määritellään lapsiasiavaltuutetun arvot, hyveet ja tavoitteet sekä 

toiminnan operatiiviset sisällöt. Vallitsevalla strategiakaudella halutaan vahvistaa lasten ja nuorten 

mielipiteiden selvittämistä ja niistä viestimistä toimiston työssä. Lapsilta ja nuorilta saatua koke-

mustietoa painotetaan osana toimiston lausuntoja, julkaisuja, aloitteita, kannanottoja ja yhteiskun-

nallista keskustelua.
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1. Arvioi lapsen oikeuksien toteutumista 

Lausunnot (72 kpl)

Luettavissa verkkosivuillamme https://lapsiasia.fi/lausunnot

Lausunnoistamme 13 kpl koski pandemiaa. Koronapandemiaan liittyvät lausunnot ja kannanotot on 

koottu sivulle https://lapsiasia.fi/covid-19-lausunnot.

11.1.2021  Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamisesta 
HE 245/2020 vp

12.1.2021  Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tartuntatautilain 
muuttamisesta HE 245/2020 vp

21.1.2021 Lausunto selvityksestä kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista 

22.1.2021  Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen 
selonteon valmistelun tueksi

28.1.2021 Lausunto oikeusministeriölle hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja 
hallintotehtävien uudelleenjärjestämisestä 

9.2.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 

11.2.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle osallisuustyöryhmän 
vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista

12.2.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle uudistamistyöryhmän ehdotuksesta 
hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi 
lainsäädännöksi 

16.2.2021 Lausunto lapsibudjetointia selvittävälle valtiovarainministeriön työryhmälle

16.2.2021 Lausunto lakivaliokunnalle säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutumisesta O 
48/2019 vp

24.2.2021 Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden perustamista ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 

25.2.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi 
biopankkilaiksi 

25.2.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain 
muuttamiseksi HE 249/2020 vp

26.2.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiodiplomiselvityksestä 

1.3.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle säädösehdotusten vaikutusarviointien toteuttamisesta 

https://lapsiasia.fi/lausunnot
https://lapsiasia.fi/covid-19-lausunnot
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4.3.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 

4.3.2021 Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden perustamista 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 

9.3.2021 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamiseksi

11.3.2021 Lausunto talousvaliokunnalle säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutumisesta 

11.3.2021 Lausunto sisäministeriölle poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen 
muuttamisesta

12.3.2021 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen selonteosta koskien kotoutumisen 
edistämisen uudistamistarpeita

17.3.2021 Lausunto tarkastusvaliokunnalle säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutumisesta 

24.3.2021 Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamiseksi

25.3.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston EU-politiikan selonteosta 

29.3.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi 
liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

30.3.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esityksestä 
perhevapaauudistukseksi 

30.3.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi liikkumisvapauden ja 
lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

21.4.2021 Lausunto Opetushallituksen ohjeista uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen 
sekä yhteisten juhlien järjestämisestä

23.4.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta 

29.4.2021 Lausunto valtiovarainministeriölle arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden 
kehittämiseksi

7.5.2021 Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaiksi

11.5.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

21.5.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä perhe-
eläkejärjestelmien muuttamisesta

21.5.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta 
lastensuojelulain muuttamiseksi

25.5.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä perusopetuslain väliaikaisesta 
muuttamisesta
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7.6.2021 Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä 
vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

8.6.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta 

24.6.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
varhaiskasvatuslain muuttamisesta 

24.6.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- 
ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 

19.7.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta vapaaehtoisista covid-19-
rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

4.8.2021 Lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laajamittaiseen 
maahantuloon varautumista koskevaksi lainsäädännöksi 

4.8.2021 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta 
liikenneturvallisuusstrategiaksi

6.8.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain ja koulunkäynnin tuen 
muutostarpeita koskevaan kyselyyn 

6.9.2021 Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

9.9.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden 
selonteosta

15.9.2021 Lausunto perustuslakivaliokunnalle lastensuojelun tilasta Suomessa ja 
koronapandemian aiheuttamista haasteista lastensuojelussa

21.9.2021 Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain 
muuttamisesta

22.9.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 
– koronapassi 

24.9.2021 Lapsiasiavaltuutetun näkemykset sosiaali- ja terveysministeriölle translainsäädännön 
uudistamisesta 

28.9.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta 
muuttamisesta – koronapassi

30.9.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle toimeentulotukilain uudistamista 
valmistelleen työryhmän mietinnöstä 

21.9.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteosta 

5.10.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä perhevapaauudistukseksi

8.10.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kotoutumisen edistämisen 
uudistamistarpeita käsittelevästä selonteosta 
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14.10.2021 Lausunto Opetushallitukselle kansallisesta lukutaitostrategiasta 2030 

14.10.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 
2022 (sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala)

19.10.2021 Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä vanhemmuuslaiksi 

22.10.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä 
perhevapaauudistukseksi 

22.10.2021 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle valtioneuvoston kotoutumisen 
uudistamisen edistämistarpeita käsittelevästä selonteosta

26.10.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain 
muuttamiseksi 

29.10.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä perusopetuslain, ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamiseksi

2.11.2021 Lausunto oikeusministeriölle lähestymiskiellon tehostamista käsittelevästä 
työryhmämietinnöstä

11.11.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtioneuvoston kotoutumisen edistämisen 
uudistamistarpeita käsittelevästä selonteosta 

12.11.2021 Lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kansalaisuuslain 
muuttamiseksi 

16.11.2021 Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä avioliittolain muuttamiseksi 

18.11.2021 Lausunto sivistysvaliokunnalle kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta 

19.11.2021 Lausunto valtiovarainvaliokunnalle lapsibudjetoinnista 

19.11.2021 Lausunto perustuslakivaliokunnalle lastensuojelulain muuttamisesta

19.11.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lastensuojelulain muuttamisesta

24.11.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi 
Genomikeskuksesta

2.12.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta 
muuttamisesta 

23.12.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
terveydenhuoltolain muuttamisesta (hoitotakuu)
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Suulliset kuulemiset (23 kpl)

13.1.2021 Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta HE 245/2020 vp

10.2.2021 Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien 
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi HE 241/2020 vp

17.2.2021 Valtiovarainministeriön lapsibudjetointia koskevan työryhmän kuulemistilaisuus

26.2.2021 Sivistysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 
muuttamisesta HE 249/2020 vp

2.3.2021 Sivistysvaliokunta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja 
kehittämistarpeet O 48/2019 vp

10.3.2021 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta HE 4/2021 vp 

17.3.2021 Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen 
– lapsivaikutusten arviointi O 48/2019 vp

24.3.2021  Eduskunnan lakivaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta HE 4/2021 vp

29.3.2021 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta HE 39/2021 vp

11.5.2021  Eduskunnan sivistysvaliokunta: Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko VNS 
1/2021 vp

21.5.2021  Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta (perhe-eläke) HE 66/2021 vp

26.5.2021 Eduskunnan sivistysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta HE 93/2021 vp

10.9.2021 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden 
selonteko (VNS 4/2021 vp)

16.9.2021 Eduskunnan perustuslakivaliokunta: Lastensuojelun tila Suomessa ja 
koronapandemian aiheuttamat haasteet lastensuojelussa (Eduskunnan 
oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 K 15/2020 vp) 

16.9.2021 Oikeusministeriö: Kielipoliittisen ohjelman selonteko. 

28.9.2021 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 131/2021 vp) 

19.10.2021 Eduskunnan lakivaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi HE 
132/2021 vp 19.10.2021
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21.10.2021 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Valtioneuvoston kotoutumisen 
edistämisen uudistamistarpeita käsittelevä selonteko (VNS 6/2021 vp) 21.10.2021

22.10.2021 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys laeiksi 
sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin 
liittyviksi laeiksi (HE 129/2021 vp) 

16.11.2021 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion 
talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021)

16.11.2021 Eduskunnan lakivaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain 
muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2021 vp, LA 39/2019)

18.11.2021  Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta (HE 170/2021) 

19.11.2021 Eduskunnan perustuslakivaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta (HE 170/2021)

Aloitteet, kannanotot, tiedotteet ja kirjelmät (23 kpl)

17.2.2021  Miten edistää lasten turvallista osallistumista verkossa?

18.2.2021 COVID19-tilannekatsaus valtioneuvostolle syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 osalta

26.2.2021  Kirje Euroopan parlamentin suomalaisedustajille lasten suojelemisesta EU:n 
tietosuojalainsäädännössä

4.3.2021  Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen oikeuksista poikkeusoloissa

25.3. ja 26.4.2021 Kirjelmä Rikosseuraamuslaitokselle lasten mahdollisuudesta tavata ja pitää 
yhteyttä vankilassa olevaan vanhempaansa 

31.3.2021  Lasten oikeutta vaikuttaa on edistettävä 

31.3.2021  Lasten ja nuorten välistä väkivaltaa ei tunnisteta – torjuminen edellyttää toimia koko 
yhteiskunnalta 

31.3.2021  Viime vuosi haastoi lapsen oikeudet – lapsiasiavaltuutettu luovuttaa vuosikertomuksen 
valtioneuvostolle

8.4.2021 COVID19-tilannekatsaus valtioneuvostolle helmi–maaliskuulta 2021

10.5.2021  Lapset kuvaavat koronaa sairautena, joka muutti sosiaaliset normit

25.5.2021  Inkluusio on ihmisoikeus, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu 

10.6.2021  Kesällä on turvattava lapsen oikeus lepoon ja turvalliseen vapaa-aikaan

2.8.2021  Lasten oikeudet vaarantuvat jälleen. Avoin kirje lapsiasiavaltuutetulta poliittisille 
päättäjille, viranomaisille ja koulutuksen järjestäjille

https://lapsiasia.fi/-/miten-edistaa-lasten-turvallista-osallistumista-verkossa-
https://lapsiasia.fi/-/laps_kannanotto-eprivacy-directive
https://lapsiasia.fi/-/laps_kannanotto-eprivacy-directive
https://lapsiasia.fi/-/tiedotteet-lapsen-oikeudet-poikkeusoloissa
https://lapsiasia.fi/-/kannanotto_oikeus-vaikuttaa
https://lapsiasia.fi/-/kannanotto-vertaisvakivalta
https://lapsiasia.fi/-/kannanotto-vertaisvakivalta
https://lapsiasia.fi/-/tiedote-inkluusio
https://lapsiasia.fi/-/tiedote-oikeus-lepoon-ja-vapaa-aikaan
https://lapsiasia.fi/-/avoin-kirje-lapsiasiavaltuutetulta-covid19-2021
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19.8.2021  Digitalisaatio mullistaa lapsuutta

7.9.2021  Pandemia koettelee nuoria

16.9.2021  Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä Suomen kunnille: Lasten ja lapsiryhmien 
yhdenvertaisuuteen kannattaa panostaa

29.9.2021  Toteutuvatko lapsen oikeudet peruskoulujen lakkautuksissa?

11.10.2021  Tyttöjen pahoinvointi edellyttää erityistä huomiota

14.10.2021  Avoin kirje valtioneuvostolle ja THL:n johtoryhmälle: Covid-19 ja lapset 

14.10.2021  Lapset unohtuvat koronapäätöksenteossa, lapsiasiavaltuutettu vaatii tilanteen 
korjaamista 

26.10.2021  Vammaisuus ei ole hyvän lapsuuden este – syrjintä, rakenteet ja asenteet ovat

1.12.2021  Lasten kielellisten oikeuksien tilanne on herkkä ja vaatii tietoisia valintoja

22.12.2021  Turvataan parempi arki lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä

https://lapsiasia.fi/-/avoin-kirje_valtioneuvosto-thl_covid19-ja-lapset
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2. Seuraa, tuottaa ja välittää tietoa lapsen oikeuksista

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle

Vuonna 2021 valmisteltiin lapsiasiavaltuutetun kertomusta eduskunnalle, joka laaditaan kerran 

neljässä vuodessa. Kertomuksen kirjoittajiksi kutsuttiin professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopis-

tosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, joka kirjoitti lapsipolitiikasta ja yhteiskunnasta, sekä 

KTT tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta ja KTT tutkimusoh-

jaaja Hannu Karhunen Työn ja talouden tutkimus LABOREsta, jotka kirjoittivat koulutuspolitiikan 

reformeista ja resursseista. Lisäksi kertomusta kirjoitettiin lapsiasiavaltuutetun toimiston voimin. 

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kirjoitti lapsen oikeuksien erityiskysymyksistä, lakimies 

Merike Helander kansallisen lainsäädännön kehityksestä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuk-

sen täytäntöönpanon näkökulmasta ja Anton Schalin yhdessä Pekkarisen ja Helanderin kanssa 

lasten ja nuorten näkemyksistä. Teos päättyy epilogiin, jossa arvioidaan kansallisen lapsistrategian 

valmistumista. 

Lapsibarometri

Lapsibarometri-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa säännölli-

sesti tietoa suomalaisten 6–7-vuotiaiden lasten hyvinvoinnista. 

Tutkimuksessa kerätään lasten näkemyksiä heidän arjestaan 

ja elämästään. Tutkimus on tähän mennessä toteutettu kolme 

kertaa, vuosina 2016, 2018 ja 2020. Vuoden 2020 Lapsibarometrin 

teemana oli lapsen hyvä elämä. Seuraavan kerran Lapsibarometri 

julkaistaan vuonna 2022, jolloin sen teemana on turvallisuus. 

Bapsilarometri 2021

Lapsibarometri 2020 -tutkimus inspiroi Vaasan kaupunginteatterin tuottamaan lastenesityksen 

Bapsilarometri 2021. Sen käsikirjoitus syntyi Lapsibarometrin kuusivuotiaiden lasten tutkimushaas-

tattelujen vastauksista ja Lapsibarometri-julkaisun teksteistä – uudelleen myllättyinä ja absurdilla 

kierteellä! Näyttämöversiossa nähtiin taiteen keinoin, millaista on lapsen hyvä elämä, kun kaksi 

hyvin virallista valtuutettua, apsilasiavaltuutetut, heittäytyivät lapsen omaan kokemukseen. Tutuksi 

tulivat myös kahtia jaettu liukumäki, liian iso pöytä, kammottava nojatuoli ja mystinen vahtimes-

tari. Teos osallistui myös Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaaleille 5.4.2022 kahdella näytöksellä.
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Bapsilarometri. Kuva Linus Lindholm / Vaasan kaupunginteatteri

Julkaisu lasten koronakokemuksista

Lapsiasiavaltuutetun toimiston teos ”Käsienpesua ja kotona oloa: 

Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia” julkaistiin touko-

kuussa 2021. Teos muistuttaa siitä, että lasten kuuleminen pitää 

muistaa myös poikkeusaikoina. Korona sairautena koettiin lähes 

yhdenmukaisesti negatiivisena asiana, mutta sosiaalisten normien 

muutos koronatoimien myötä synnyttää eroja kokemusten välille. 

Selvityksen mukaan osalle kolmasluokkalaisista kotona vietetyn 

ajan lisääntyminen on mukavaa ja etäkoulun tuoma vapaampi arki 

iloinen asia. Toisille koti taas näyttäytyy tylsänä ja ikävänä paik-

kana, koska arjesta puuttuvat muut tilat, kuten harrastuspaikat ja 

koulut. Muualla asuvien vanhempien, kavereiden, isovanhempien 

ja muiden merkityksellisten ihmisten näkemisen rajoittuminen 

koetaan ikävänä. 

Kekkonen, K. 2021. Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia. 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-885-1

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-885-1
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Vammaisuus ja lapsen oikeudet -julkaisu

Lapsiasiavaltuutetun toimiston teos ”Vammaisuus ja lapsen oikeu-

det: Lapsen elämää vamman kanssa” julkaistiin lokakuussa 2021. 

Teos on 12 artikkelin kokoelma, ja se käsittelee vammaisuutta ja 

lapsen oikeuksia moniäänisesti, lasten omia näkemyksiä ja koke-

mustietoa unohtamatta. Artikkeleissa haetaan vastauksia siihen, 

miten vamman kanssa elävien lasten oikeudet toteutuvat nykypäi-

vän Suomessa. Teos osoittaa, että vamman kanssa elävien lasten 

yhdenvertaisuus jää Suomessa monin paikoin yhä toteutumatta. 

Lapset kohtaavat vammaisuuteen liittyviä kielteisiä rakenteita, 

asenteita, normeja ja syrjintää. Samanaikaisesti keskittyminen 

vammaisuuteen voi viedä huomion lapsista vammaisuuden takana. 

Lapsiasiavaltuutetun tapaamisissa vamman kanssa elävät lapset ja 

nuoret ovat toivoneet, että heidät kohdattaisiin ensisijaisesti taval-

lisina lapsina, joilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten meillä kaikilla.

Pekkarinen, E. & Schalin, A. (toim.) (2021). Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman 

kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1
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Nuoret neuvonantajat -toiminta (7 kpl)

Nuoret neuvonantajat -tapaamiset, teemana yhdenvertaisuus

26.3.2021 Valteri-koulu Onervan yläkouluikäiset nuoret, ryhmät 1 ja 2. Jyväskylä. 

8.4.2021 Sateenkaarevat lapset ja nuoret. Verkossa. 

12.4.2021 Sateenkaarevat lapset ja nuoret. Verkossa. 

20.9.2021  Koltansaamea puhuvien yläkoululaisten ryhmä. Verkossa. 

21.9.2021  Pohjoissaamea puhuvien yläkoululaisten ryhmä 1 ja 2. Verkossa. 

22.9.2021  Inarinsaamea puhuvien yläkoululaisten ryhmä. Verkossa. 

Lapsilla ja nuorilla on paljon ajatuksia ja kokemuksia, joista aikuisten on tärkeää kuulla. 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on pitää yhteyttä lapsiin ja nuoriin ja välittää heidän ajatuksiaan 

esimerkiksi päätöksentekijöille ja lasten parissa työskenteleville. Tätä tehtävää lapsiasiavaltuutettu 

toteuttaa Nuoret neuvonantajat -toiminnan avulla.

Lapset ja nuoret ovat lapsiasiavaltuutetun neuvonantajia, joiden ajatuksia selvitetään tapaamisissa. 

Vuosittain järjestetään 6–10 tapaamista lasten eri elämänaloja ja erilaisten lasten arkea ja elämää 

edustavien lapsiryhmien kanssa. Tapaamisissa tärkeintä on antaa tilaa lasten omille näkemyksille 

ja mielipiteille. Keskustelua voidaan tukea myös toiminnallisilla ja leikillisillä menetelmillä kuten 

ryhmätöillä, piirtämistehtävillä tai kuvien avulla. Tapaamiset järjestetään siellä missä lapset ovat, 

esimerkiksi varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa, nuorisotiloilla ja palveluissa.

Paikalla tapaamisissa ovat lapsiasiavaltuutettu sekä tapaamisen valmistelija lapsiasiavaltuutetun 

toimistosta. Tapaamisista saatua tietoa hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun aloitteissa, kannan-

otoissa, kirjelmissä, lausunnoissa, artikkeliteoksissa, raporteissa ja toimiston viestinnässä siten, että 

kenenkään nimi tai henkilötiedot eivät tule esiin.

Vuonna 2021 Nuoret neuvonantajat -toimintaa kehitettiin mallin laajentamiseksi. Nuoret neuvon-

antajat -tapaamisten muistiot ovat luettavissa lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla https://lapsiasia.

fi/lasten-kuulemiset

https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset
https://lapsiasia.fi/lasten-kuulemiset
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Valteri-koulu Onervassa tavattiin yhteensä 17 yläkouluikäistä nuorta. Tapaamisissa keskusteltiin 

yhdenvertaisuudesta etenkin arjessa ja ihmissuhteissa. 

Yhdenvertaisuus tarkoitti nuorille: 

Saa olla sellaisten kavereiden kanssa kuin haluaa. 

Saa pukeutua miten tahtoo.

Saa tehdä sitä mistä tykkää. 

Sananvapaus on tärkeä arvo. 

Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla kuten kulttuurilla, ihon värillä, temperamentilla tai 

seksuaalisella suuntautumisella ei ole väliä, vaan kaikki ovat yhtä arvokkaita. 

Kaikki ihmiset ovat erilaisia, eli heillä on erilaisia mielenkiinnon kohteita, kulttuureita, 

ihonvärejä ja tapoja kommunikoida. 

Erilaisuus merkitsee vaihtelua ja rikkautta – olisi tylsää, jos kaikki olisivat samanlaisia ja 

tykkäisivät samoista asioista. 

Toimintarajoitteet näyttäytyivät keskusteluissa ihmisten luonnollisina ominaisuuksina. 

Keskustelussa käsiteltiin myös kiusaamisen kokemuksia. Kiusaamista oli tapahtunut luokassa 

ja välitunnilla, mutta myös netissä. Kiusaamiskokemukset olivat nuorten edellisistä kouluista. 

Nykyistä koulua kiitettiin hyvästä ilmapiiristä, eikä siellä kiusaamista ole nuorten mukaan esiin-

tynyt. Koulussa on pienet ryhmäkoot ja nuorille riittävästi opettajia ja ohjaajia, ja kiusaamiseen 

puututaan hanakasti. Nuorten mukaan erilaisuuteen ei tässä koulussa kiinnitetä sen kummemmin 

huomiota, koska kaikilla koulun oppilailla on jokin erityispiirre, mikä myös yhdistää heitä. 

Positiivinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys muodostuivat nuorten mukaan pienistä asioista: toisten 

tervehtimisestä, mukaan ottamisesta ja kuulumisten kysymisestä. Nuoret peräänkuuluttivat, että 

hyvä yhteishenki koulussa ja vapaa-ajalla ei voi olla vain nuorten itsensä vastuulla, vaan siitä 

huolehtiminen on ensisijaisesti aikuisten velvollisuus.
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Sateenkaarevien lasten ja nuorten tapaamisiin osallistui yli 15-vuotiaita nuoria, ja toiseen tapaa-

miseen alakouluikäisiä lapsia. 

Tapaamisissa kuultiin lasten ja nuorten näkemyksiä yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten sitä voitai-

siin edistää sateenkaarevuus huomioiden. Keskusteluissa esiin nousseita asioita:

Yhdenvertaisuus on oikeutta tulla kohdatuksi omana itsenään, mikä tarkoittaa jokaisen 

ihmisarvoa kunnioittavaa kohtelua. 

Yhdenvertaisia ympäristöjä olivat esimerkiksi koti ja ystävien seura, ja joillekin nuorille 

myös lukio. 

Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisen suuntautumisen erot ovat ihmisten luonnollisia 

ominaisuuksia, ja ihmisarvoiseen kohteluun kuuluu niiden kunnioittaminen. 

Etenkin aikuisten virheelliseen ja usein loukkaavaan kielenkäyttöön puuttuminen on 

stressaavaa. 

Kaikista ihmisistä tulisi puhua kunnioittavasti ja oikein käsittein. 

Virheellisten ja loukkaavien nimitysten käyttö ei ole pieni asia: esimerkiksi transtaustais-

ten kohdalla vanhalla nimellä kutsuminen on satuttavaa, koska se tuo usein hyvin kipeitä 

muistoja mieleen. 

Sateenkaarevuus-termin käyttö on ”tavallaan kätevä” yläkäsite, koska se ei spesifioi liikaa 

ja huomioi niputtamalla kuitenkin sen, että eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on 

paljon yhteneviä kokemuksia. Nuoren identiteettiin kuuluu paljon muutakin!

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta tulisi huomioida ja käsitellä ikätasolle 

sopivasti koulussa. 

Kouluissa ja harrastuksissa on tarpeettomia sukupuolittavia käytäntöjä. 

Moninaisuuden kohtaamisen taitoja tarvitaan opettajankoulutukseen. Yhdenvertaisuuden 

edistäminen ei saa olla vain oppilaiden vastuulla. 

Jos koulujen seksuaalikasvatus on ulossulkevaa ja heteronormatiivista, sateenkaarevat 

lapset ja nuoret joutuvat itse etsimään tietoa. 

Keskustelijoiden viesti muille identiteettiään pohtiville nuorille oli rohkaiseva: tiedon ja vertaistuen 

löytäminen on nykyään helpompaa kuin koskaan ennen, eikä ole yhtä oikeaa tapaa olla sateenkaa-

reva. Mille tahansa sateenkaarijärjestölle voi laittaa viestiä, ja se tekee kaikkensa löytääkseen jokai-

selle oikean tuen. Oman identiteetin muotoutumista ei tarvitse pelätä, ja juuri se mitä sinä olet, on 

totta ja oikein.
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Saamelaisalueilla asuvia lapsia ja nuoria tavattiin yhteistyössä saamelaiskäräjien nuorisoneuvos-

ton kanssa. 

Tapaamisia järjestettiin yhteensä neljä, jotta mukaan saatiin osallistujia eri puolilta saamelaisalu-

etta ja kaikista saamen kieliryhmistä Suomessa. Tapaamisissa kuultiin lasten näkemyksiä yhdenver-

taisuudesta, ja niissä painottuivat etenkin saamelaisuuden merkitykseen, saamen kielten käyttöön, 

alueen palveluihin ja kulttuuriin sekä pitkiin välimatkoihin liittyvät teemat. 

Saamelaisuus merkitsee äidinkieltä ja sukua, joka levittäytyy Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Tärkeinä koettiin myös värit, musiikki, tapahtumat, esineet ja vaatteet, porot ja koirat sekä 

luonnon rauha ja puhtaus.

Rauhaa kuulua ja kasvaa saamelaisuuteen pidettiin tärkeänä. 

Saamelaisuuden aseman koettiin parantuneen aiemmasta. 

Saamen kielen opetus ja mahdollisuudet käyttää kieltä vaihtelevat alueittain. Useimmille 

tavatuille nuorille tilaisuuksia puhua saamea on vähän, ja kielen osaaminen koettiin vähäi-

seksi. Heille suomi on ensisijainen kieli koulussa, kavereiden ja vanhempien kanssa sekä 

palvelujen, kuten terveydenhuollon, asiointikielenä. 

Saamen kielet koettiin arvokkaina, ja niitä haluttiin oppia lisää. Syy kielen vähäiseen käyt-

töön ei johtunut kiinnostuksen puutteesta: nuoret kertoivat halustaan käyttää saamen 

kieltä monipuolisesti, mutta sen käytölle ei ole riittävästi mahdollisuuksia jokapäiväisessä 

elämässä. 

Pienille lapsille on tarjolla esimerkiksi televisio- ja radio-ohjelmia kaikilla saamen kielillä, 

mutta nuorten mediatarjontaa kaikilla saamen kielillä toivottiin enemmän. Toisaalta koet-

tiin, että saamenkielinen mediatarjonta jää vieraaksi, koska kielitaito ei pysy yllä suomen-

kielisessä elinympäristössä. 

Harrastusmahdollisuuksien vähäisyys koettiin isoksi ongelmaksi, ja se mainittiin päällim-

mäisenä arjen puutteena. Ohjattuja harrastuksia ei juuri ole, koska välimatkat ovat pitkiä 

eikä harrastuksille löydy vetäjiä tai tiloja. Pitkät välimatkat vaikeuttivat myös kavereiden 

tapaamista ja hengailua: koulukyytiin oli ehdittävä. 

Alueella ei ole mahdollisuutta opiskella tai työllistyä kaikkiin haaveammatteihin, vaan 

omien unelmien toteuttaminen voi merkitä elinalueen ja elämäntavan jättämistä. Nuoret 

kokivat tilanteen ristiriitaisena ja stressaavanakin: on halu ylläpitää saamen kieltä, kulttuu-

ria ja elämäntapaa samalla, kun henkilökohtaiset haaveet ja tavoitteet voivat olla muualla. 

Nuoret kertoivat, että muualla Suomessa asuvat tai ulkomailta tulevat ihmiset eivät usein-

kaan tiedä juuri mitään saamen kielistä, kulttuurista tai elinoloista, ja he kokivat turistien 
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eksotisoivan katseen kiusallisena. Saamelaisuudesta tulisi olla enemmän tietoa saatavilla, 

jotta siihen liittyvät ennakkoluulot vähenisivät. 

Saamelaisuus on nuorille monimuotoinen ja elävä kulttuuri, eikä ole vain yhtä saamen 

kulttuuria tai kieltä. 

Nuoret tiedostivat esimerkiksi matkailuelinkeinon merkityksen, mutta totesivat, että luonnonym-

päristöjen tila on suoraan sidoksissa monien saamelaisalueilla asuvien elinkeinoon, mistä syystä 

Jäämeren rata sekä ilmastonmuutos herättivät paljon huolta. Poroelinkeinon kannalta koettiin 

ongelmallisena, että petojen pyyntiluvat jakautuvat pitkälti etelään ja itään. Huolta herätti myös 

liikkumisen kallistuminen polttoaineen hinnannousun myötä. Keskusteluissa kiinnitettiin huomiota 

palvelujen huonoon saatavuuteen lasten omilla asuinalueilla, samoin kuin nuorten mielenterveys-

ongelmiin, mielenterveyden palvelujen hyvin heikkoon tilaan ja sateenkaarevien nuorten asemaan.

Muut lasten ja nuorten kohtaamiset (3 kpl)

21.4.2021 Jyväskylän Lasten parlamentin suuristunto: lasten ajatuksia turvallisuudesta. Nuorten 
Keski-Suomi ry, Jyväskylän kaupunki ja lapsiasiavaltuutetun toimisto. Verkossa.

10.9.2021 Lastensuojelupäiviin liittyvä Nuorten päivä lastensuojelusta kokemusta omaavien 
nuorten kanssa. Lastensuojelun Keskusliitto, Pesäpuu ry, Perhehoitoliitto ry, Jyväskylän 
kaupunki ja lapsiasiavaltuutetun toimisto. Verkossa.

23.9.2021  Nuorten erovaikuttajien tapaaminen, Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry ja 
lapsiasiavaltuutetun toimisto. Helsinki. 

 
Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen

Vuonna 2021 lapsiasiavaltuutettu osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja 

nuorten oikeuksista ja oli myös sitä herättämässä.

Tiedotusvälineissä suosituimpia sisältöjä olivat covid-19-pandemiaan liittyvät aiheet. 

Lapsiasiavaltuutettu antoi aiheesta kaksi kannanottoa, kuusi tiedotetta ja lukuisia haastatteluja sekä 

julkaisi teoksen lasten koronakokemuksista. Epidemian tilanne vaihteli vuoden aikana, eri-ikäisten 

lasten rokotukset tulivat saataville ja koulujen terveysturvallisuustoimenpiteet herättivät keskuste-

lua. Lapsiasiavaltuutettu osallistui aktiivisesti keskusteluun ennen kaikkea lapsen edun ja lapsivai-

kutusten arvioinnin näkökulmista.
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Viestinnän tunnusluvut 2021

1300 mediaosumaa / toimitettu media

98,7 miljoonaa potentiaalista lukukertaa

16 800 katselua: Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään kohte-
luun -animaatiovideo

Twitterissä lapsiasiavaltuutetun tviitit saivat  
jopa 226 000 näyttöä kuukaudessa

15 tiedotetta

6 kannanottoa

Vuonna 2021 oikeudessa käsiteltiin ns. Koskelan surmaa, jossa kolme alaikäistä tuomittiin kaverinsa 

väkivaltaisesta murhasta. Tapaus herätti voimakasta yhteiskunnallista keskustelua nuorten pahoin-

voinnista, lasten vertaisväkivallasta, alaikäisten vankien ja rikoksesta epäiltyjen oikeuksista sekä 

lastensuojelusta. Myös lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen 2020 kannanotto koski lasten välisen 

väkivallan torjumista koko yhteiskunnan toimenpiteillä.

Sosiaalisessa mediassa eniten yhteiskunnallista keskustelua lasten ja nuorten oikeuksista käytiin 

Twitterissä. Siellä eniten keskustelua herättivät koronapandemian ja Koskelan surman lisäksi eten-

kin digitalisaatio ja lapsen oikeudet, inkluusio eli eri tavoin toimintarajoitteisten lasten osallistu-

minen yhteiskuntaan, lapsiasiavaltuutetun järjestämä pyöreän pöydän keskustelu niiden lasten 

oikeudesta palveluihin, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä, sekä lapsiasiavaltuutetun ja 

tasa-arvovaltuutetun kannanotto tyttöjen hyvinvoinnista kansainvälisenä tyttöjen päivänä.

Lapsiasiavaltuutetun vuoden strateginen painopiste, yhdenvertaisuus, näkyi vahvasti lapsi-

asiavaltuutetun viestinnässä ja myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lapsen oikeuksien viikon 

teemana oli yhdenvertaisuuteen liittyen jokaisen lapsen oikeus hyvään kohteluun (#MullaOnVäliä 

#SullaOnVäliä).
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Pyöreän pöydän keskustelu

8.12.2021  Pyöreän pöydän keskustelu niiden lasten oikeudesta palveluihin, joilla on 
neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Verkossa.

Tilaisuuden muistio on luettavissa verkkosivustolta https://lapsiasia.fi/pyorean-poydan-keskustelut

Lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelujen tarkoituksena on lisätä tietoa, vaihtaa mielipi-

teitä ja hyviä käytäntöjä sekä löytää ratkaisuja ongelmiin. Joulukuussa lapsiasiavaltuutettu järjesti 

pyöreän pöydän keskustelun niiden lasten oikeudesta palveluihin, joilla on neuropsykiatrisia erityis-

piirteitä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 24 tahon edustajia. Mukana oli kokemustoimijoita, tutki-

joita, kuntien, järjestöjen, palvelutuottajien, valvonnan sekä valtionhallinnon eri hallinnonalojen 

edustajia. 

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008234400.html
https://www.rodakorset.fi/vart-arbete/de-ungas-skyddshus/unga-som-del-av-samhallet/elina-pekkarinens-brev-till-unga-pa-vag-att-bli-sjalvstandiga/
https://www.rodakorset.fi/vart-arbete/de-ungas-skyddshus/unga-som-del-av-samhallet/elina-pekkarinens-brev-till-unga-pa-vag-att-bli-sjalvstandiga/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-833-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-908-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1
https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/sateenkaarilasten-asema-koulussa-on-ihmisoikeuskysymys/
https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/saamelaislapset-kohtaavat-paljon-tietamattomyytta/
https://lapsiasia.fi/pyorean-poydan-keskustelut
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Tilaisuudessa kuultiin alustukset: 

• Kollegiumtutkija Miika Vuori, Turun yliopisto: Lasten ja nuorten psykososiaaliset hoito-

muodot tutkimusnäytön valossa

• Hallituksen puheenjohtaja Johanna Argillander, #NäeNepsy-yhdistys: Kohti neuroepä-

tyypillisten lasten ja nuorten hyvää elämää ja osallisuutta: Pulmia ja ratkaisuehdotuksia 

vapaaehtois- ja vaikuttamistyön pohjalta 

• Tutkija, valmentaja Ulla Särkikangas: Palveluiden merkitys nepsy-perheiden arjessa

• Johtava asiantuntija, projektipäällikkö Hanne Kalmari, Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma (LAPE), Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma: Toimivat 

palvelut neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja nuorille perheineen – kehittämisen 

tarpeita ja pulmakohtia.

Pyöreän pöydän keskustelijat painottivat, että henkilön neuropsykiatriset piirteet ovat hyvin yksilöl-

lisiä ja voivat vaihdella eri ympäristöissä. Piirteisiin ei tulisi lähtökohtaisesti suhtautua vaikeuksina 

tai häiriöinä, vaan huomioida, että kaikilla ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia. Neuropsykiatrisia 

oireita kuvattiin näkymättömiksi toimintarajoitteiksi, jotka tulevat näkyville käytöksessä ja vuoro-

vaikutuksessa ja jotka tulkitaan usein väärin. Neuromoninaisuudesta pitää myös iloita ja huomata 

eri tavalla toimivien lasten vahvuudet. Jos piirteet kuormittavat arkea, lapset ja perheet hyötyvät 

tuesta ja tiedosta.

Keskustelijat nostivat kentän haasteeksi sen, että silloin kun tukea tarvittaisiin, jäävät neuropsy-

kiatriset piirteet liian usein tunnistamatta ja lapset saattavat pudota palvelujen turvaverkon läpi. 

Lasten kanssa työskentelevillä ei ole riittävästi tietoa aiheeseen liittyen eikä matalan kynnyksen 

palveluja aina ole saatavilla. Niin lapsille ja nuorille itselleen kuin heidän perheilleen tarjottava tuki 

on Suomessa vaillinaista, ja vanhemmat joutuvat usein kantamaan kokonaisvastuuta lapsen palve-

luista.  Palvelujen päätös- ja muutoksenhakuprosessit ovat pitkiä. Palvelujen sisällöissä ja raken-

teissa on isoja alueellisia eroja. 

Neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla on oikeus palveluihin sekä YK:n vammaisyleissopimuksen 

että lapsen oikeuksien yleissopimuksen nojalla. Pyöreän pöydän keskustelussa nousi esille useita 

ratkaisumalleja, joilla neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten oikea-aikaisia ja yksilölli-

siä palveluja voitaisiin parantaa. Selkeää tarvetta on osaamisen lisäämiseen eri ammattialoilla ja 

moniammatilliseen yhteistyöhön. Neuropsykiatristen oireiden kohdalla varhainen tunnistaminen 

on avainasemassa siinä, että oireet eivät ehdi kasaantua ja monimutkaistua ja lapsen lähipiiri uupua. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tuo keskustelijoiden mukaan ajankohtaisen mahdollisuuden 

saattaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palvelut kuntoon. Erityisosaamista vaati-

via palveluja voi olla nykyistä helpompi tarjota yhdenvertaisesti tulevilla hyvinvointialueilla, ja 

monissa kunnissa jo toimivat perhekeskukset ovat luontevia paikkoja perheiden sekä lasten ja nuor-

ten moniammatilliselle tuelle. Keskustelussa korostettiin myös asenteiden merkitystä. Hyvin paljon 
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on kiinni myös koko yhteisön asenteista ja vaatimuksista. Yleistä tietämystä neuropsykiatrisista piir-

teistä ja niiden vaikutuksista lasten ja nuorten toimintakykyyn tarvitaan koko yhteiskunnassa.

Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

Lapsen oikeuksien komitea antoi yleiskommentin nro 25, joka käsittelee lapsen oikeuksia digitaa-

lisessa ympäristössä. Lapsiasiavaltuutettu julkaisi yleiskommentista epävirallisen suomenkielisen 

käännöksen, joka julkaistiin elokuussa 2021. 

Yleiskommentissa painotetaan, että lapsilla on oikeus nauttia kaikista digitalisaation tuomista 

mahdollisuuksista sekä oikeus saada suojelua digitaalisen ympäristön riskeiltä. Valtioiden tulee 

ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin suojellakseen lapsia digitaalisten ympäristöjen hyvinvointia ja 

kehitystä vaarantavilta tekijöiltä, kuten verkon välityksellä tapahtuvalta lasten kaltoinkohtelulta ja 

lapsen yksityisyyden loukkauksilta. 

Yleiskommenteilla YK:n lapsen oikeuksien komitea ohjaa lapsen oikeuksien sopimuksen tulkintaa 

ja täytäntöönpanoa. Yleiskommentit ovat tärkeä työkalu kaikille lasten kanssa toimiville hahmot-

tamaan, miten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa vahvistettuja lapsen oikeuksia tulee tulkita ja 

miten niiden toteutumista voidaan edistää. 

Kaikki YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttien suomenkieliset käännökset ovat luetta-

vissa lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla. https://lapsiasia.fi/yleiskommentit

Määräaikaisraportointi YK:n lapsen oikeuksien komitealle ja valitusmenettely

Sopimusvaltiot raportoivat YK:n lapsen oikeuksien komitealle joka viides vuosi suorittamistaan 

toimenpiteistä, joilla sopimusvaltiossa on pantu sopimuksessa tunnustettuja oikeuksia täytäntöön 

ja näiden oikeuksien nauttimisessa tapahtuneesta edistymisestä (LOS 44 artikla 1. kohta). Suomen 

valtio toimitti yhdistetyn 5. ja 6. määräaikaisraportin YK:n lapsen oikeuksien komitealle kesällä 

2019. Määräaikaisraportin käsittely on siirtynyt useampaan kertaan raporttien käsittelyn ruuhkau-

tumisen sekä covid-19-pandemian vuoksi. Suomen raportin käsittelyn on tarkoitus alkaa syyskuussa 

2022. Lapsiasiavaltuutettu antaa YK:n lapsen oikeuksien komitealle oman rinnakkaisraporttinsa 

kesällä 2022.

Lapsilla ja lapsiryhmillä on oikeus tehdä valituksia lapsen oikeuksien komitealle, jos he katsovat 

sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tai sen valinnaisilla pöytäkirjoilla tunnustet-

tuja oikeuksiaan (SopS 4–5/2016). YK:n lapsen oikeuksien komitea antaa kannanottonsa ja tarvit-

taessa suosituksia tutkittavaksi ottamiensa valitusten perusteella.

https://lapsiasia.fi/yleiskommentit
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YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi 4.2.2021 ensimmäisen langettavan päätöksen Suomelle. 

Tapauksessa A.B. vs. Suomi (CRC/C/86/D/51/2018) oli kyse samaa sukupuolta olevan parin lapsen 

karkotuksesta Venäjälle. Päätöksessä todettiin Suomen loukanneen YK:n lapsen oikeuksien yleisso-

pimuksen artikloja 3 (lapsen edun ensisijaisuus), 19 (lapsen suojeleminen väkivallalta) ja 22 (lapsen 

oikeus suojeluun ja humanitaariseen apuun, pakolaiset ja turvapaikanhakijat). Komitean mukaan 

Suomen valtio on laiminlyönyt velvollisuutensa ottaa lapsen edun ensisijaisuus riittävällä tavalla 

huomioon arvioidessaan valittajan tilanteen erityispiirteitä ja tämän turvapaikkahakemusta.

YK:n lapsen oikeuksien komitea käsitteli syksyllä 2021 yhteensä 16 lapsen tekemän valituksen 

valtioiden vastuusta hiilidioksidipäästöistään. Historiallisessa päätöksessään komitea linjasi, että 

valtiota voidaan tietyin edellytyksin pitää vastuullisena sen hiilidioksidipäästöjen kielteisistä vaiku-

tuksista lapsen oikeuksiin. Tähän liittyen komitea julkaisi myös kannanoton ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista lapsiin. Lapsiasiavaltuutettu julkaisi päätöksen ja kannanoton epäviralliset suomen-

nokset verkkosivustollaan.

Kansalaisten yhteydenotot

Lapsiasiavaltuutettu saa tietoa lasten ja nuorten asemasta sekä heitä koskevista ilmiöistä myös 

kansalaisyhteydenottojen kautta. Toimistoon saapuu vuosittain satoja yhteydenottoja yksittäisten 

lasten ja nuorten asioista, yleisemmin lapsia ja nuoria koskevista asioista sekä yhteiskunnallisista 

epäkohdista. On tärkeää huomioida, että lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäi-

sen lapsen tai perheen asioita eikä ottaa kantaa niihin tai muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä. 

Lapsiasiavaltuutettu ei voi myöskään käsitellä kanteluita tai valituksia. Lapsiasiavaltuutettu ohjaa 

yhteydenottajat tarvittaessa toimivaltaiselle viranomaiselle. Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää yhtey-

denottojen kautta saamaansa tietoa vaikuttamistyössään.

Vuonna 2021 lapsiasiavaltuutetun toimistoon tuli 588 yhteydenottoa. Yhteydenottojen määrä lisään-

tyi 27 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

• Yhteydenottoja tuli eniten vanhemmilta, isovanhemmilta sekä muilta lasten läheisiltä. 

• Lastensuojelua koskevissa yhteydenotoissa painottuivat yhteistyön haasteet viranomais-

ten kanssa ja kokemus siitä, että oikea-aikaisia ja oikeanlaisia palveluja ei ole saatavilla. 

• Kolmannes (30 %) yhteydenotoista liittyi tavalla tai toisella koronapandemiaan. 

Yhteydenotot koskivat etenkin koronarokotuksia.

• Kouluun liittyvät aiheet koskivat etenkin koulukyytejä ja koulujen lakkauttamista. 

Koronapandemiaan liittyen yhteydenottoja tuli etäopetukseen ja koulun rajoitustoimiin 

liittyen. 

• Lasten huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeuksia koskevissa yhteydenotoissa painottui-

vat lapsen oikeus tavata ja pitää yhteyttä läheisiinsä sekä vanhempien kokemukset 

vieraannuttamisesta. 
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• Vapaa-aikaa ja harrastuksia koskevissa yhteydenotoissa painottuivat pandemiaan liitty-

vät rajoitustoimenpiteet lasten harrastustoimintaan. 

• Media, viihde ja mainonta -aiheisissa yhteydenotoissa näkyi mm. aikuisten huoli lapsille 

sopimattomista ohjelmista ja mainonnasta. 

• Varhaiskasvatusteemassa yhteydenotot koskivat esimerkiksi lapsen oikeutta varhaiskas-

vatukseen, lapsen kohtelua tai pandemiaan liittyviä käytäntöjä varhaiskasvatusyksiköissä. 

Kuvio 7  Yleisimmät aiheet kansalaisyhteydenotoissa lapsiasiavaltuutetun toimistoon vuonna 2021. 
Saapuneet yhteydenotot kirjattiin niiden pääasiallisen aihepiirin mukaan.  
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3. Verkostoi ja rakentaa yhteyksiä eri toimijoiden välille

Lapsiasianeuvottelukunta

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lapsiasianeuvottelukunta, jonka valtioneuvosto nimittää. 

Nykyisen neuvottelukunnan kausi on 1.12.2019–30.11.2024. Neuvottelukunta toimii lapsiasiavaltuu-

tetun apuna lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämi-

sessä, ja sen jäsenet edustavat monipuolisesti eri ammatti- ja hallinnonaloja, alue- ja paikallistasoa 

sekä järjestökenttää.

Vuonna 2021 lapsiasianeuvottelukunta kokoontui neljä kertaa.

Digitalisaation mahdollisuudet ja uhat lapsen oikeuksien näkökulmasta 1.2.2021

Asiantuntija-alustukset:

• ylikonstaapeli  Maria Rossi, Poliisihallitus:  lasten suojeleminen seksuaalirikoksilta 

verkkoympäristöissä 

• kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto: lasten kuluttajakäyt-

täytymisen ohjailu digitaalisilla ratkaisuilla

• toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, Microsoft Suomi: lasten ja nuorten turvallinen osallistu-

minen digitaalisessa maailmassa.

Lapsiasianeuvottelukunnan keskustelussa tuli esille runsaasti erilaisia mahdollisuuksia, joita digi-

talisaatio tuo lapsen oikeuksien edistämiseen. Lapsiasianeuvottelukunnan jäsenet olivat havain-

neet, että lapsille ja nuorille digipalveluihin osallistuminen on usein mieluisaa ja helppoa ja lisää 

esimerkiksi alueellisesti yhdenvertaista saavutettavuutta. Kaikille lapsille ja nuorille digipalvelut 

eivät sovi, mutta ne voivat madaltaa yhteydenoton kynnystä ja auttaa ratkaisemaan erilaisia ongel-

mia. Keskustelussa käsiteltiin myös digitalisaation uhkia. Aikuisten velvollisuus on suojella lapsia 

haitalliselta sisällöltä ja rikoksilta verkossa. Lapset voivat kohdata haitallista sisältöä missä tahansa 

verkkoympäristöissä. Keskeistä on, että lapset tunnistavat haitalliset sisällöt, osaavat toimia oikein – 

esimerkiksi sulkea sovelluksen – ja uskaltavat kertoa kokemuksistaan aikuisille.

Inkluusio ja lapsen oikeudet 10.5.2021

Inkluusiota käsiteltiin laajasti kaikkien lasten oikeutena osallistua yhteiskunnan toimintaan ja 

kuulua sen eri yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin erilleen esimerkiksi toimintarajoitteiden 

vuoksi. 
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Asiantuntija-alustukset: 

• professori emeritus Jouni Välijärvi: tutkimustulokset inkluusion toteutumisesta kouluissa

• johtava rehtori Anne Vierelä, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri: koulujen ja kuntien tuke-

minen lähikouluperiaatteen toteutumisessa

• asiantuntija Mikko Joronen, Ihmisoikeuskeskus: inkluusion oikeusperustaisuus. 

Inkluusio on ihmisoikeuskysymys, jossa ensisijaista on yksilöllinen tuki ja kohtuullinen mukaut-

taminen. Kansainvälisessä tarkastelussa on havaittu, että inkluusion esteitä koulutuksessa ovat 

resurssien ja tuen puute, puutteet opettajakoulutuksessa, tiedon puute, oikeussuojakeinojen puute 

sekä kulttuuriset ja asenteelliset esteet. Lapsiasianeuvottelukunnan mukaan inkluusion tulisi näkyä 

koulutuksen lisäksi lapsille ja nuorille tärkeisiin yhteisöihin kuulumisessa, sosiaalisissa suhteissa, 

palveluissa ja mahdollisuuksien tasa-arvossa. Koulutuksessa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan 

tai opiskelijan kohdalla päätös hänelle parhaasta opetusryhmästä ja erityisen tuen muodoista tulisi 

aina tehdä yksilöllisesti ja lapsen edun ensisijaisuuden näkökulmasta. Lapsen oma mielipide on 

selvitettävä, kun tehdään päätöksiä lapsen asioista. 

Lapsen oikeudet, koronapandemia, arki ja talous 23.8.2021

Asiantuntija-alustukset: 

• neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö: lapsiasiat julkisen talou-

den paineessa ja lapsibudjetointi 

• hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja Terhi Päivärinta, Kuntaliitto: kuntien kriisival-

miussuunnittelu ja kuntien rooli poikkeusajan jälkeen

• Alexandra Wegelius, Finlands Svenska Skolungdomsförbundet, ja Henriikka Mastokangas, 

OSKU ry: toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi pandemian aikana. 

Lapsiasianeuvottelukunnassa oli yleinen näkemys, että panostusta tarvitaan nyt etenkin nuorten 

mielenterveyspalveluihin ja elämänhallinnan tukeen. Pandemian vaikutukset näkyvät viiveellä, 

joten tilannetta on seurattava pitkään. Palvelujen käyttämisen kynnystä tulee madaltaa ja hoito- ja 

palveluvelkaa purkaa. Koronapandemian näkyvyys mediassa, epävarmuus rajoitusten kestosta ja 

myös lapsiin ja nuoriin kohdistetut rokotevastaiset kampanjat ovat lisänneet lasten turvattomuuden 

tunnetta. Tällä hetkellä joudutaan tasapainoilemaan riittävän terveysturvallisuuden ja tavallisen 

arjen mahdollistamisen välillä.
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Lapsen kielelliset oikeudet 8.11.2021

Asiantuntija-alustukset: 

• nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta, saamelaiskäräjät: saamelaisalueiden lasten kielellisten

oikeuksien tilanne

• tutkijatohtori Laura Kanto, Niilo Mäki Instituutti: viittomakieltä omaksuvan lapsen

oikeudet

• hallitussihteeri Maria Soininen, oikeusministeriö: hallituksen kielipoliittinen ohjelma

lasten näkökulmasta.

Lapsiasianeuvottelukunnan keskustelussa todettiin tärkeäksi, että ympäristö tukee lapsen kieltä ja 

kulttuuria. Hyviä kokemuksia on esimerkiksi verkko-opetuksen lisäämisestä erityisesti silloin, kun 

kieltä puhuvat lapset ovat maantieteellisesti hajallaan. Perusopetuslaki ei kuitenkaan vielä täysin 

tunnista etäopetusta. Lapsiasianeuvottelukunnan mukaan kielelliset oikeudet ovat lainsäädännössä 

laajimmin turvattuja oikeuksia, ja niiden ihmisoikeusperusta on erittäin vahva. Käytännössä kielel-

listen oikeuksien toteutuminen vaatii resursseja. Rahallisten resurssien lisäksi pulaa on pätevistä 

ja kielitaitoisista työntekijöistä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja sosiaalityössä. 

Kielelliset kysymykset näkyvät palvelujen lisäksi myös lasten vapaa-ajan vietossa. Kirjoja, eloku-

via tai sosiaalisen median sisältöjä ei löydy välttämättä muulla kuin suomen kielellä. Kielellisten 

oikeuksien vahvistamisessa myös motivaation kysymys nousi esiin siinä, mitä kieltä lapset ja nuoret 

käyttävät esimerkiksi keskenään. On kiinnitettävä huomiota siihen, mikä vetoaa lapsiin ja minkä he 

itse näkevät kaksi- ja monikielisyydessä tärkeäksi.
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Lapsiasianeuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtaja

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Varapuheenjohtaja

Lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto

Sihteeri

Ylitarkastaja Katja Mettinen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Johtaja Anna Cantell-Forsbom, sosiaali- ja terveysministeriö 

(Johtava asiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö)

Johtaja Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö 

(Yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö)

Lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki;  

19.4.2021 alkaen lainsäädäntösihteeri Helinä Heikkinen, ulkoministeriö 

(Poliisitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö)

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 

(Kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

Johtava asiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(Lakiyksikön päällikkö Mia Helle, Kansaneläkelaitos)

Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto;  

14.10.2021 alkaen ylijohtaja Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

(Erityisasiantuntija Lauri Palsa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
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Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus 

(Johtaja Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto)

Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 

(Tutkimusprofessori Kristiina Huttunen;  

8.9.2021 alkaen tutkimusprofessori Tuomas Kosonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus)

Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen;  

23.9.2021 alkaen toiminnanjohtaja Ulla Siimes, 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)

Pysyvät asiantuntijajäsenet

Lapsiasiavaltuutettu on lisäksi kutsunut neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi seuraavat 

henkilöt:

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajan esittelijäneuvos Kirsti Kurki-Suonio

Professori emeritus Jouni Välijärvi

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, varatuomari Johanna Laisaari 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden johtaja  Jarmo 

Kokkonen. 

Pysyvillä asiantuntijoilla ja lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunnalla on neuvottelukunnassa 

puhe- ja läsnäolo-oikeus.
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Toimiston asiantuntijajäsenyydet

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä, sosiaali- ja 

terveysministeriö

DINO-koordinaatiohankkeen verkosto (demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen sekä 

nuorten osallisuuden edistäminen), oikeusministeriö

FGM-verkosto (tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastainen verkosto), Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusvaltuuskunta, Ihmisoikeuskeskus 

Koulukotiselvitys, sosiaali- ja terveysministeriö

Kouluterveyskyselyn asiantuntijaryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kysy ja kuuntele -hankkeen ohjausryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin 

ratkaisuihin (SILE) -tutkimushanke, konsortion osahanke, Lapin yliopisto

Lanzaroten sopimuksen toimeenpanon ohjausryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö 

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, sosiaali- ja terveysministeriö 

Lastensuojelun Keskusliiton neuvottelukunnat

Lastensuojelun käsikirjan lakityöryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeen ohjausryhmä, oikeusministeriö

Monitieteinen lastensuojelututkimuksen kansallinen asiantuntijaryhmä, Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston ja oikeushallinnon erityisviranomaiset -viraston perustamisen 

ohjausryhmä

Oikeusministeriön tietosuojavastaavien yhteistyöverkosto, muut viranomaiset -ryhmä 

Oikeushallinnon viestijöiden verkosto
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Oikeus oppia -foorumi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Osaamisen vahvistaminen viharikosten ja häirinnän vastaisessa työssä (Osaavat) -hankkeen 

verkosto, oikeusministeriö

Osattomien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten turvallisuuspääoma -työryhmä, Sisäisen 

turvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä, sisäministeriö

Pienten lasten osallisuuden vahvistamisen asiantuntijaryhmä, Pelastakaa Lapset ry

Translainsäädännön uudistamisen seuranta- ja arviointiryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö

Valtion koulukotien rajoitustoimenpiteitä koskeva selvityshanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Valtioneuvoston Sateenkaariyhteistyöverkosto

Lapsiasiavaltuutetun järjestämät tilaisuudet (6 kpl)

31.3.2021  Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen 2020 ”Pandemian varjossa kohti maapallon 
tulevaisuutta” julkaisutilaisuus ja luovuttaminen valtioneuvostolle. Verkossa. 

4.5.2021  Käsienpesua ja kotona oloa: kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia -teoksen 
julkaisutilaisuus. Verkossa. 

17.9.2021  Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeen kick off -tilaisuus. Oikeusministeriö, 
kansallinen lapsistrategia & lapsiasiavaltuutetun toimisto. 

26.10.2021  Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa -teoksen 
julkaisutilaisuus. Verkossa.

18.11.2021  Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä. Valtiovarainministeriö, MLL ja 
lapsiasiavaltuutetun toimisto. 

Esiintymiset (65 kpl)

12.1.2021  Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Kirkon kasvatuksen päivät, verkossa. 

14.1.2021  Lasten ja perheiden hyvinvointi. Syntyvyys ja perhe -työryhmä, Keskustan 
eduskuntaryhmän asiantuntijakuuleminen, verkossa.

27.1.2021  Lapsen oikeus elää ilman väkivaltaa. Voimaperheet-iltapäivä, Lastenpsykiatrian 
tutkimuskeskus, Turun yliopisto, verkossa.

27.1.2021  Miksi koulun tulee olla kaikille turvallinen paikka? Miten koulutus luo hyvinvointia ja 
yhteisöllisyyttä? Koulutuspolitiikan kurssi, Opintokeskus Visio, kansanedustaja Inka 
Hopsu, kansanedustaja Saara Hyrkkö, verkossa.
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30.1.2021  Paneelikeskustelu lapsistrategiasta, lapsen oikeuksista ja tulevaisuudesta. Educa-
messut, Helsinki.

3.2.2021  Kommenttipuheenvuoro. Miten viestiä väkivallasta vastuullisesti ja lapsen etu 
huomioiden? -seminaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, verkossa. 

4.2.2021  Mahdollisuuksien eriarvoisuus sivistyksen Suomessa. Jyväskylä-Päijänne Rotaryklubi, 
verkossa.

12.2.2021  Voiko huostaanottoon suostua? Suostuminen ja vastustaminen lastensuojelun 
päätöksenteossa – sosiolegaalinen tarkastelu -seminaari, Tampereen yliopisto, 
verkossa.

13.2.2021  Lastensuojelu ja korona. Keskusteluohjelma Flinkkilä & Kellomäki, Yle. 

24.2.2021  Paneelikeskustelu. Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa -opintojakso, Soveltavan 
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Itä-Suomen yliopisto, verkossa.

25.2.2021  Samassa veneessä vai eri leireissä? Korona ja eriarvoisuuden kysymykset. Korona-ajan 
lapsuus ja nuoruus -webinaari, Lapuan hiippakunta, verkossa.

11.3.2021 Lapsiasiavaltuutettu lapsen oikeuksien edistäjänä. Keski-Suomen historian ja 
yhteiskunnallisten aineiden opettajien vierailu. Verkossa.

15.3.2021 Miten vahvistaa lapsen oikeuksia? Avoin eettinen foorumi. Siun sote. Verkossa.

18.3.2021  Varhaiskasvatusta vai kotihoitoa – Miten pienten lasten hoito tulisi jatkossa toteuttaa? 
Talousfoorumi. Vertikal Oy & Globex Oy. Verkossa.

19.3.2021 Kiusaaminen, väkivalta ja lapsen oikeudet. Hallintotuomioistuinpäivä. Korkein 
hallinto-oikeus. Verkossa.

30.3.2021 Koronavuosikatsaus lapsiasiavaltuutetun näkökulmasta. Itä-Suomen 
valmiustoimikunta & Itä-Suomen aluehallintovirasto. Verkossa.

19.4.2021 Alaikäiset vangit lapsioikeuskysymyksenä. Alaikäiset ja nuoret vangit -työpaja. 
Rikosseuraamuslaitos. Verkossa.

22.4.2021 Yhdenvertaisuus lapsen oikeutena. Pieni ääni, iso asia -verkosto. Pesäpuu ry. Verkossa.

27.4.2021 Korona ja lapsivaikutukset. Että kukaan ei jää yksin -webinaari. Kirkkohallitus. 
Verkossa.

28.4.2021 Tilastot lapsiasian tukena. Lapset Suomessa -webinaari. Tilastokeskus. Verkossa.

29.4.2021 Ombudsman for Children in Finland. The Nippon Foundation & Mitsubishi UFJ 
Research & Consulting Co., Ltd. (MURC) tapaaminen. Verkossa.

30.4.2021 Lapsiasiavaltuutettu lapsen oikeuksien edistäjänä. Lastensuojelun työelämälähtöinen 
koulutus. Laurea. Verkossa.

10.5.2021 Lapsiasiavaltuutetun tervehdys. Isät ja lastensuojelu -teemapäivä 
lastensuojelukurssilla. Savonia ammattikorkeakoulu. Verkossa.
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17.5.2021 Paneelikeskustelu. Miten Suomi toipuu? -webinaari. Hussein al-Taee. Verkossa.

17.5.2021 Lapsen oikeus turvalliseen kaupunkiin. Lapset ja nuoret liikenteessä -webinaari. 
Jyväskylän vanhempainfoorumi, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän yliopiston 
Koulutuksen tutkimuslaitos. Verkossa.

18.5.2021 Podcast keskustelu. Diskussion om barn och unga och familjepolitik. Svenska 
Kvinnoförbundet. Helsinki. 

18.5.2021 Paneelikeskustelu. Lastensuojelu ja koronakriisin vaikutukset kunnissa -webinaari. 
Varsinais-Suomen Vihreät. Verkossa. 

24.5.2021 Minusta tykätään tällaisena – yhdenvertainen arki. Se ei ole rakettitiedettä – 
kuinka vahvistaa lapsen näköistä osallisuutta -webinaari. Pelastakaa Lapset ry ja 
Lastensuojelun Keskusliitto. Verkossa.

25.5.2021 Lapsen oikeus väkivallattomaan kasvuympäristöön. Kun lapsi satuttaa: Perheiden ääni 
-webinaari. Kun lapsi satuttaa -hanke, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr. Verkossa.

27.5.2021 Lapsen rikollinen käyttäytyminen yhteisöllisenä ja oikeudellisena kysymyksenä. 
ROKKI-projektin avajaisseminaari. Turun kaupunki. Verkossa.

3.6.2021 Paneelikeskustelu. Miten korjata koronan aiheuttamia haasteita nuorten 
hyvinvoinnissa. Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtuma. Valtioneuvoston 
kanslia & kestävän kehityksen toimikunta. Helsinki. 

8.6.2021 Podcast-keskustelu. Nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Kahvilla Katjun kanssa. 
Feministinen puolue. Verkossa.

22.6.2021 Keskustelu. Dokumenttielokuva Rakas äitini. Dokumenttikilta. Doggariklubi, Helsinki.

13.7.2021 Paneelikeskustelu. Ekologinen jälleenrakennus Jyväskylän kesä -tapahtuma. Jyväskylä. 

24.8.2021 Pienet lapset digiympäristöissä. Kirkkohallituksen kasvatuksen, Seurakuntaopiston ja 
Lasten ja nuorten keskuksen yhteystyöpäivä. Helsinki.

25.8.2021 Osallisuus lapsen oikeutena. Oiva-hankkeen päätösseminaari. Jyväskylän yliopisto. 
Verkossa. 

6.9.2021 Relations in Secure Care. Restrictive measures in institutional care for children and 
young people – a Nordic comparative perspective -verkosto. Verkossa.

8.9.2021 Ajankohtaisia asioita lapsen oikeuksista. Nuorten elinolot Lounais-Suomessa 
-webinaari. Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Verkossa.

8.9.2021 Avauspuheenvuoro. Asiakastiedon hyödyntäminen tietojohtamisessa -webinaari. 
Kuntaliitto. Verkossa 

9.9.2021 Lapsen oikeudet ja lastensuojelu. Hämeen ammattikorkeakoulu ja LAB 
ammattikorkeakoulu. Verkossa.

9.9.2021 The role of public services in addressing child vulnerability in Finland. Britannian 
ylähuone (UK House of Lords), Julkisten palvelujen komitea (Public Services 
Committee). Verkossa.
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10.9.2021 Avauspuheenvuoro. Hyvinvoiva ja turvallinen sateenkaarilapsuus -webinaari. 
Verkossa. 

15.9.2021 Vanhemman tukeminen lapsen oikeutena. Toivosta turvaan hankkeen päätösseminaari. 
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry. Verkossa.

23.9.2021 Miten korona on vaikuttanut lasten elämään? Hyvinvointiareena. Opetushallitus ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkossa.

5.10.2021 Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät. Puheenvuoro alaseminaarissa ”Olen etänä” – 
harvaan asuttujen lasten ja nuorten tilanne. Jyväskylä. 

12.10.2021 Avauspuheenvuoro. Lapsi väkivallan todistajana -webinaari. NAPE-toimikunta ja 
Barnahus-hanke, verkossa.

25.10.2021 Paneelikeskustelu. ”Tiedosta politiikkatoimiin” – Kansallisen HLTBIQ –selvityksen 
julkaisu- ja keskustelutilaisuus. Oikeusministeriö. Helsinki.

27.10.2021 Paneelipuheenvuoro. Keskustelutilaisuus nuorille korona-ajasta. Lastensuojelun 
Keskusliitto & Aseman Lapset ry. Helsinki.

28.10.2021 Yhdenvertainen katsomuskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta. Katsomusopetus 
ja yhdenvertaisuus -seminaari. Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasioiden 
jaosto. Helsinki.

2.11.2021 Lapsen rikollinen käyttäytyminen yhteisöllisenä ja oikeudellisena kysymyksenä. 
Nuoret rikoksentekijät -webinaari. Verkossa. 

4.11.2021 Barnets rätt till god småbarnspedagogik. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen 
hyvinvointitilaisuus. Opetushallitus. Verkossa. 

5.11.2021 Lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Lasten terveyskäräjät. Soste ry. Helsinki.

9.11.2021 Tuoreita terveisiä perheestä – lapsiasiavaltuutetun näkökulmasta. Parisuhdepäivät. 
Parisuhdekeskus Kataja ry. Helsinki 

10.11.2021 Mot en tid efter korona – hur förverkligas barnets rättigheter? Elev- och 
studerandevårdsdagarna. Opetushallitus. Verkossa 

11.11.2021 Lapsen oikeudet ja osallisuus koulussa. Kasvun ja oppimisen tuen päivät 2021. 
Aluehallintovirastot, Ammattiopisto Luovi ja Valteri-koulut. Verkossa. 

12.11.2021 Kuinka lapset voivat perheissä. Olen lapsi, huomaa minut! – perheen auttaminen 
lapsilähtöisesti -seminaari. Lapin aluehallintovirasto, Lapin Ensi- ja Turvakoti ry, Lapin 
yliopisto, Tulevaisuuden SOTE-keskus, Sote-uudistus. Rovaniemi. 

16.11.2021 Barnstrategi som en grund för att förbättra barnets rättigheter. Barnkonsekvensanalys 
webbinarium. Kyrkostyrelsen. Verkossa.

17.11.2021 Barnets rätt till goda levnadsstandarder. Finlandssvenska Barnrättsdagen. Stiftelsen 
Bensow, Helsinki. 

29.11.2021 Miten ratkaistaan lasten ja nuorten mielen pahoinvointi ja väkivalta. SoTe-akatemia. 
Duodecim. Verkossa. 
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30.11.2021 Ajankohtaisia asioita lapsen oikeuksista. Nuorten elinolot -raportin julkaisutilaisuus. 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Verkossa. 

2.12.2021 Barn har rätt att delta och påverka. Barnets rättighet att påverka – vuxnas ansvar att 
möjliggöra. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Verkossa. 

3.12.2021 Päätöspuheenvuoro. Sijaishuollon pyöreä pöytä. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

7.12.2021 Päätöspuheenvuoro. Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi -webinaari. 
Työ- ja elinkeinoministeriö. Verkossa. 

10.12.2022  Lapsen edun toteutuminen uudistusten keskellä. Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry. 
75-vuotisjuhlaseminaari, Jyväskylä.

14.12.2022  Paneelikeskustelu. Varhaiskasvatus ja lasten oikeudet -tilaisuus, järjestäjinä Vihreiden 
kansanedustajat Mari Holopainen & Sofia Virta, verkossa.

Sidosryhmätapaamiset ja vierailut (71 kpl)

12.1.2021 Professori Suvianna Hakalehto. Itä-Suomen yliopisto. Verkossa. 

14.1.2021 Uskonnonopetus ja katsomuskasvatus. Kirkkohallitus. Verkossa.

15.1.2021 Katsomuskasvatus, opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkossa.

21.1.2021 Diakonissalaitoksen opiskelijat. Verkossa.

25.1.2021 Varhaiskasvatuksen tilastointiasioita. Simo Pokki, Vertikal Oy. Puhelu.

26.1.2021  Kansallisen lapsistrategian viestintätyöpaja, Ellun Kanat. Verkossa.

27.1.2021 Sisäministeri Maria Ohisalon erityisavustaja. Puhelu.

29.1.2021 Valtiovarainministeri Annika Saarikko. Puhelu.

2.2.2021 Siun Soten vammaispalvelun työntekijät. Verkossa. 

11.2.2021 Lastensuojelututkimus. Jatko-opiskelija YTM Heikki Ranta. Verkossa.

12.2.2021 Lastensuojeluasiat. Sosiaali- ja terveysministeriö. Verkossa.

15.2.2021 Perhevapaauudistus. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Verkossa.

16.2.2021 Barnahus-poliisiasiantuntijoiden poliisilaitoskierroksen tulokset. Verkossa.

1.3.2021 Arjesta voimaa -hanke. Pelastakaa Lapset ry. Verkossa.

4.3.2021 Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat ja valtakunnallinen RONK. Verkossa.

8.3.2021 Ice Hearts ry. Verkossa.

8.3.2021 Perhehoitoliitto. Verkossa.
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9.3.2021 Psykologiliiton TJ Annarilla Ahtola. Verkossa.

11.3.2021 Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä. Verkossa.

11.3.2021 Keski-Suomen historian ja yhteiskunnallisten aineiden opettajat. Verkossa.

12.3.2021 LAPE-muutosohjelman johtava asiantuntija Hanne Kalmari. Verkossa.

12.3.2021 Eduskunnan oikeusasiamies Maija Sakslin & eduskunnan ihmisoikeuskeskuksen 
johtaja Sirpa Rautio. Verkossa. 

23.3.2021 Kunnallisvaaliehdokas Essi Rantanen. Verkossa.

24.3.2021 Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat ja valtakunnallinen RONK. Verkossa.

25.3.2021 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian ja lapsiasiavaltuutetun toimiston tapaaminen. 
Verkossa.

30.3.2021 Perhehoitoliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Perhehoidon valvonta. Verkossa.

6.4.2021 OIVA-hanke, Jyväskylän yliopisto. Verkossa.

8.4.2021 Vammaisfoorumi, Vammaiset lapset ja nuoret -työryhmä. Verkossa.

13.4.2021 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja lapsiasiavaltuutetun toimiston tapaaminen. 
Verkossa.

28.4.2021 Kysy ja kuuntele -hankkeen ohjausryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkossa.

18.5.2021 Terveydenhoitajaliiton edustajat. Verkossa.

12.7.2021 JUY.Wisdom yhteiskunnallisen vaikuttavuuden neuvosto ja johtoryhmä. Jyväskylä. 

21.6.2021 PapeTe-työ, Global Clinic, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry. Verkossa. 

18.6.2021 Ulkoministeriö. Helsinki. 

4.8.2021 Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen erityisavustaja Antti Varis. Puhelu. 

4.8.2021 Pääministeri Sanna Marinin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi. Puhelu.

4.8.2021 Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun erityisavustaja Jenny Suominen. Puhelu. 

5.8.2021 Opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson. Puhelu. 

5.8.2021 Opetushallitus, juristi Laura Francke. Puhelu.

6.8.2021 Yksikönpäällikkö, ylilääkäri Otto Helve, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Puhelu.

6.8.2021 Kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö. Verkossa.

11.8.2021 Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hanke, oikeusministeriö. Verkossa.

12.8.2021 Nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta, saamelaiskäräjät. Verkossa.
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18.8.2021 Kansallinen lapsistrategia, sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

19.8.2021 Lapset ja kielelliset oikeudet, oikeusministeriö. Verkossa. 

23.8.2021 Jyväskylän yliopisto, OIVA-hanke. Verkossa. 

23.8.2021 Ylilääkäri, tiimipäällikkö Emmi Sarvikivi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Puhelu.

2.9.2021 Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen valintakomitea. Suomen UNICEF ry. 
Verkossa. 

2.9.2021 Lapsen oikeuksien viestinnän ohjausryhmä. Verkossa.

3.9.2021 Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat. Verkossa 

7.9.2021 Sosiaali- ja terveysministeriö. Verkossa.

7.9.2021 Invalidiliitto. Verkossa. 

13.9.2021 Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru. Puhelu. 

16.9.2021 Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäverkosto. Verkossa. 

5.–6.10.2021 Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät. Järjestäjänä Lastensuojelun Keskusliitto. 
Jyväskylä & verkossa.

14.10.2021 Pyöreän pöydän keskustelu. Nuorten päihdepalvelut perhekeskusrakenteessa. Sosiaali- 
ja terveysministeriö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki & verkossa.

19.10.2021 Valtion koulukotien selvitystyön ohjausryhmän ensimmäinen kokous. Sosiaali- ja 
terveysministeriö. Verkossa. 

25.10.2021 Vammaisen lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun. Kehitysvammaisten tukiliitto & 
Autismiliitto. Verkossa.

25.10.2021 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten psykiatriset häiriöt. Valvira & Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. Verkossa. 

25.10.2021 Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry. Tutustumisetkot. Helsinki. 

2.11.2021 Tutkijatapaaminen opettajarekisteriselvityksestä. Tutkimuskoordinaattori Hannu 
Karhunen, Labore & professori Jouni Pursiainen, Oulun yliopisto. Verkossa. 

10.11.2021 Pyöreän pöydän keskustelu, covid-19-pandemia ja lapset. Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Verkossa. 

4.11.2021 Perus- ja ihmisoikeusvalvojien kokous. Kutsujana Ihmisoikeuskeskus. Verkossa. 

11.11.2021 Lapin alueen lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelujen ammattilaisia ja päättäjiä, järjestäjänä 
Lapin Ensi- ja turvakoti & Rovaniemen kaupunki. Rovaniemi. 

20.11.2021 Lapsen oikeuksien illallinen, professori Arto Kallioniemi. 

22.11.2021 Yksin maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden asema ja oikeudet, NIDOS-verkosto, 
ETU ry. & Maahanmuuttovirasto. Helsinki.



24.11.2021 SeriE-hankkeen tutustuminen, Sexpo ry. Verkossa. 

3.12.2021 Pyöreän pöydän keskustelu, covid-19-pandemia ja lapset. Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Verkossa.

16.11.2021 Osaavat-hankkeen verkoston ensimmäinen kokous, järjestäjä oikeusministeriö. 
Verkossa.

17.11.2021 Huostaanotettuina menehtyneiden lasten vanhempien mielenilmaus. Eduskuntatalo. 

14.12.2021 Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäverkosto. Verkossa.

15.12.2021  Saamelaiskäräjät. Verkossa.

Kansainväliset seminaarit ja sidosryhmätapaamiset (18 kpl)

2.2.2021 Lapsiasiavaltuutettu välitti terveisensä Venäjän federaation lapsiasiavaltuutetulle 
Anna Kuznetsovalle Suomen Moskovan-suurlähettilään välityksellä.

25.2.2021 Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston (ENOC) vetoomus Euroopan parlamentille 
ja EU:n neuvostolle sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (ePrivacy Directive) 
hyväksymisestä. Lapsiasiavaltuutettu allekirjoitti vetoomuksen ja lähetti asiasta 
kirjeen Euroopan parlamentin suomalaisedustajille.

17.3.2021 Webinaari ja selvitys. YK:n ihmisoikeusneuvoston vankeudessa elävien lasten asemaa 
ja oikeuksia koskevan Global Study on Children Deprived of Liberty -tutkimushanke. 

11.5.2021 Nordiskt Barnombudsmannamöte – Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen tapaaminen 
Suomen lapsiasiavaltuutetun järjestämänä. Verkossa. 

5–7/2021 Työryhmätapaamisia. Standards and Values. Euroopan lapsiasiavaltuutettujen 
verkoston ENOC. Verkossa. 

1.ja 4.6.2021 Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston ENOCin kevätseminaari. Verkossa. 

29.4.2021 Tapaaminen. The Nippon Foundation (Japani) tutkimushanke. Verkossa. 

9.9.2021 Puheenvuoro. UK House of Lords, Public Services Committee (Britannian ylähuoneen 
Julkisten palvelujen komitea). Verkossa.

14.–15.9.2021 Barnrättsdagarna: Varje barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Verkossa.

9.7.2021 Tutkimushaastattelu. MOOD (Monitoring Outbreak Events for Disease surveillance in a 
data science context) -hanke. Euroopan komissio H2020. Verkossa.

6.9.2021  Puheenvuoro. Restrictive measures in institutional care for children and young people 
– a Nordic comparative perspective -verkosto. Verkossa.

16.–17.9.2021 Day of General Discussion (DGD): Children’s Rights and Alternative Care. YK:n 
lapsen oikeuksien komitea. Verkossa.

20.9.2021 Tapaaminen. National Children’s Commissioner Anne Hollonds, Australia. Verkossa.
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27.–29.9.2021 Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkoston (ENOC) vuosikokous ja seminaari. 
Verkossa. 

21.10.2021 Tapahtuma. Progress towards meaningful child participation in decision-making at 
all levels – A multi-stakeholder dialogue. Euroopan neuvosto. Dialogi suomalaisen 
vaikuttajanuoren Tuvia Kaipaisen kanssa. Verkossa. 

25.11.2021 Seminaari. Growing Up in Digital Europe (GUIDE) -tilaisuus 
pitkittäiskohorttitutkimuksista Euroopassa. COORDINATE-hanke. Verkossa.

30.11.2021 Tapaaminen. Australian National Children’s Commissioner Anne Hollonds. Verkossa.

3.12.2021 Keskustelu. Children’s Rights Commissioner in Flanders Caroline Vrijens. Verkossa.

Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien juhlalähetys järjestettiin perjantaina 19.11.2021 klo 9–10. Järjestäjinä valtio-

neuvosto, kansallinen lapsistrategia, lapsiasiavaltuutetun toimisto ja Lastensuojelun Keskusliitto. 

Juhlalähetys esitettiin valtioneuvoston Youtube-kanavalla ja se oli suunnattu kaikille lapsille ja 

nuorille. Lähetyksessä oli mukana lapsia ja nuoria sekä pääministeri Sanna Marin, opetusministeri 

Li Andersson ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Lähetyksessä kuultiin lasten videoterveh-

dyksiä Kiteen Metsäeskarista, Helsingin Jätkäsaaren peruskoulusta, Inarin koulusta, Bergö skolasta 

Maalahdesta ja ammattioppilaitos Spesiasta sekä Anna Abreun lauluesitys. 

Tilaisuudessa lapsiasiavaltuutettu luovutti Suomen UNICEFin Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnus-

tuksen toisen asteen opiskelijajärjestöille Finlands Svenska Skolungdomsförbundille, Suomen 

Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:lle, Suomen Lukiolaisten Liitolle ja Suomen Opiskelija-

Allianssi OSKU ry:lle. Lapsiasiavaltuutettu on palkintokomitean jäsen.



98

Tunnustuksia ja palkintoja

Lapsiasiavaltuutettu valittiin Eeva-lehden lukijaäänestyksessä Vuoden Eevaksi 26.5.2021.  

https://www.apu.fi/artikkelit/elina-pekkarinen-on-vuoden-eeva-2021

Viestintä

Lapsiasiavaltuutetun toimistoon perustettiin uusi viestintäasiantuntijan virka, ja viestintäasiantun-

tija aloitti työnsä 1.2.2021. 

Vuonna 2021 lapsiasiavaltuutetun toimiston ja sen verkostojen viestinnällä tehtiin lapsen oikeuksia 

aiempaa tunnetummiksi. Etenkin kaikkien lasten oikeutta yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyy-

teen tuotiin yhteiskunnassa näkyvämmäksi. Toimiston viestintää, muun muassa viestinnän saavu-

tettavuutta ja kielellisten oikeuksien huomiointia, kehitettiin.

Vuoden 2021 painopisteestä, yhdenvertaisuudesta, toteutettiin video-, tv- ja radiokampanja ”Kaikilla 

lapsilla on oikeus hyvään kohteluun”. Valve/Filmbutik toteutti animaatiovideon, jota esitettiin 

lapsiasiavaltuutetun somekanavissa, Ylen yleishyödyllisenä tietoiskuna Ylen tv-kanavilla sekä 

Radiomedian kautta yleishyödyllisenä kampanjana kaikilla kaupallisilla radiokanavilla. Video ja sitä 

koskeva kirjelmä lähetettiin lisäksi kaikkiin Suomen kuntiin. Animaatiovideon Kaikilla lapsilla on 

oikeus hyvään kohteluun lyhyt ja pitkä versio ovat katsottavissa Youtubessa: https://www.youtube.

com/user/lapsiasiavaltuutettu/videos. 

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäverkosto valitsi lapsen oikeuksien viikon teemaksi Oikeus 

hyvään kohteluun, #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä. Kampanjan aihetunnisteita käytettiin paljon 

myös verkoston ulkopuolella, ja Lastensuojelun Keskusliiton ylläpitämällä kampanjasivustolla oli 

yli 300 000 käyntiä. Lapsen oikeuksien viikko on vakiinnuttanut paikkansa yhteiskunnallisessa 

keskustelussa.

Hallinto ja talous

Lapsiasiavaltuutetun toimisto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Lapsiasiavaltuutetun 

toimitilat olivat Jyväskylässä osoitteessa Vapaudenkatu 58 A, sivutoimipiste oli Helsingissä osoit-

teessa Ratapihantie 9. Siivouspalvelusta vastasi molemmissa toimipisteissä ISS Palvelut Oy. 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston työterveyspalvelut tuotti Terveystalo Oy. Lapsiasiavaltuutetun 

toimiston palkka- ja toimintamäärärahat sisältyivät valtion talousarviossa oikeusministeriön hallin-

nonalalle. Vuonna 2021 lapsiasiavaltuutetun toimintamenoihin kului yhteensä 831 749 euroa. 

Toimintamenoista henkilöstökulujen osuus oli 540 705 euroa, vuokrien osuus 46 605 euroa ja muiden 

menojen osuus 244 439 euroa. Siirtomäärärahaa jäi 38 000 euroa.

https://www.apu.fi/artikkelit/elina-pekkarinen-on-vuoden-eeva-2021
https://www.youtube.com/user/lapsiasiavaltuutettu/videos
https://www.youtube.com/user/lapsiasiavaltuutettu/videos
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Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Henkilökunta

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen 

Viestintäasiantuntija Annaleena Aira 

(1.2.2021 alkaen)

Lakimies Merike Helander (osittaisella 

opintovapaalla 1.11.2021 alkaen) 

Ylitarkastaja Anne Hujala  

(poissa toistaiseksi) 

Suunnittelija Karri Kekkonen (ma.)

Hallinnollinen avustaja Mari Laitinen 

(18.10.2021 alkaen)

Ylitarkastaja Katja Mettinen 

Hallinnollinen avustaja Pirkko-Liisa 

Rautio 

Erikoistutkija (vs.) Anton Schalin 

(1.2.2021–31.12.2021)

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen  

(perhevapaalla 8.11.2021 saakka)

Lakimies Sonja Vahtera (ma.)
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