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LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN NYKYTILAA
 LAPE:n aikana kehitetty lapsivaikutusten arviointia eri maakunnissa ja laadittu kansallisesti ohjeistus- ja 

tukimateriaalia (THL, UNICEF, MLL).

 Erilaisia käytännön esimerkkejä erityisesti kuntien/kaupunkien toteuttamana (sivistystoimi) sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluista (Soite).

 Päätöksenteossa lapsen edun tunnistaminen ja harkinnan todentaminen lapsivaikutusten arvioinnilla.

 LAPE ja LAPE Akatemiat jatkavat lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton edistämistä. 

 LAPE TEESI 1. Päätöksiä valmisteltaessa tehdään lapsivaikutusten arviointi, jolla vahvistetaan lapsen 
oikeuksien, strategioiden ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin tueksi kerätään 
säännöllisesti seurantatietoa. 

 Lapsistrategiassa on nimetty johtamisen keinona lapsivaikutusten arviointi, joka edistää lapsen 
oikeuksiin ja tietoon perustuvaa hallintoa sekä päätöksentekoa.

 ”Sosiaali- ja terveysvaliokunta painottaa päätösten etukäteisarviointien lisäksi myös tehtyjen 
päätösten ja olemassa olevan toiminnan arvioinnin tärkeyttä… Lapsiasiavaltuutetun kertomuksen 
useissa kohdissa todetaan, että lapsia koskeva tieto on hajanaista ja vaikeasti sovellettavaa.” (StVM
28/2018, viimeksi julkaistu 4.2.2019)

 ITLA:n toimeksiannosta Owalgroup tekee selvitystä lapsivaikutusten arvioinnista (nykytila, 
kehitystarpeet, esitykset käytäntöjen kehittämiseksi). Valmistuu kesäkuussa 2019.

 EVAus-palvelut Kivioja, ostopalveluna lapsivaikutusten arvioinnin toteutusta ja koulutusta (yhteistyössä 
Centrian ammattikorkeakoulu), toimialueena koko Suomi.
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TARKASTELUSSA LAPSIVAIKUTUSTEN 

ARVIOINTIEN (LAVA) PROSESSIT

 Soite: Lasten ja nuorten päivystyksen LAVA

K-P LAPE (12/2017 - 06/2018), https://www.soite.fi/lape

 Soite: Lasten ja nuorten neuropsykiatristen palveluiden LAVA (yhdyspinta)

K-P LAPE (09/2018 - 04/2019), https://www.soite.fi/lape

 Kokkolan kaupunki, nuorisopalvelut: Nuorisotyön henkilöresurssien 

kohdentuminen ja nuorisotilaverkoston kattavuus

K-P LAPE, Kokkolan nuorisopalvelut (10/2018 - 03/2019)

http://kokkola.oncloudos.com/kokous/20195545-16-1.PDF (Kokkola, Dynasty tietopalvelu)

 Soite: Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudelliset palvelut LAVA (yhdyspinta)

EVAus –palvelut Kivioja (02 - 08/2019) www.evaus.fi (viimeisimmät artikkelit)
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LAVA -PROSESSI, ARVIOINTIKOHTEET (lapsen oikeudet) 

JA OSALLISUUS

PROSESSI (Keski-Pohjanmaan LAVA-mallissa)
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1. 
Tunnistaminen, 
tarve, päätös

2. 

Suunnittelu, 
ohjausryhmä

3. 

Arviointi-
kohteiden 
määrittely

4. 

Tiedonkeruu, 
kuuleminen

5. 

Tulokset, 
analysointi

6. 

LAVA esittely, 
päätös, 

seuranta

1.Vaikutukset erilaisiin 

lapsiin/nuoriin 

2. Vaikutuksia palvelun 

saatavuuteen, 

yhdenvertaisuuteen ja 

laatuun

3. Vaikutuksia lasten/nuorten 

kuulluksi tulemiseen

4. Vaikutuksia lasten/nuorten 

kohtaamiseen

5. Vaikutuksia 

lapsen/nuoren 

hyvinvointiin ja 

terveydentilaan 

6. Vaikutuksia 

lapsen/nuoren 

turvallisuuden kokemukseen

7. Vaikutuksia lapsen/nuoren 

varhaiskasvatukseen/kouluun/opisk

eluun

8. Vaikutuksia lapsen/nuoren 

vapaa-aikaan

9. Vaikutuksia 

lapsen/nuoren 

ympäristöön ja 

liikkumiseen

10. Vaikutuksia 

lapsen/nuoren perheen 

hyvinvointiin, talouteen, 

asumiseen

11. Vaikutuksia vanhemmuuteen

12. Vaikutuksia aikuisten 

mahdollisuuteen suojella 

lasta/nuorta ja valvoa 

lapsen/nuoren etua 

13. Vaikutuksia palvelun 

järjestämiseen/tuottamiseen

ARVIOINTIKOHTEET (Keski-Pohjanmaan LAVA-mallissa)



LAAJA LAVA, SOITEN LASTEN JA NUORTEN 

PÄIVYSTYS

1. Tarve ja 

päätös

12/2017

2. Ohjausryhmä 

ja suunnittelu 

2/2018

3. Arviointi-

kohteiden 

tunnistaminen 

3/2018

4. Tiedonkeruu 

arviointikohteista

3-4/2018

5. Tulokset ja 

analysointi 

4/2018

6. LAVA esittely ja 

päätös 

5-6/2018

K-P LAVA malli 

6-9/2018

• Taustalla 

lasten päivys-

tyksen

pilotointi ja 

määräaikai-

nen toiminta

• Soiten

hallituksen 

päätös 

LAVA:sta

12/2017 

toiminnan 

vaikutuksien 

arvioimiseksi

• Ohjausryhmä 

(16hlöä) ja 

suunnittelu:  

vaihtoehto-

mallien, 

arviointinäkö-

kulmien ja 

tietotaustan 

tunnistaminen

• Arviointikoh-

teiden 

tunnistaminen 

ohjausryhmän 

ja perhepalve-

luiden 

asiakasraadin 

(vanhemmat) 

toimesta

• Tiedonkeruu 

arviointikohteista: 

1) toimintatilastot ja –

kustannukset

2) kuuleminen: 

Lapset, nuoret (2 

alaluokkaa ja 2 

nuorisovaltuustoa),

vanhemmat 

(347hlöä), henkilöstö 

(35 hlöä)

3) lausunnot:

yhteistyö- ja 

sidosryhmiltä (5 

tahoa)

• Tulokset ja 

analysointi

• LAPSEN 

OIKEUKSIEN 

NÄKYMÄT

• Valmiin LAVA:n 

esittely päättäville 

tahoille: Soiten

johtoryhmä, hallitus 

ja valtuusto

• Lastenpäivystys 

vakinaistettiin

• SeurantaLAVA 2020 

(ei päätöksessä)

• LAVA mallin 

rakentaminen 

Soiten ja 

maakunnan 

päätöksenteon 

tueksi (osana 

EVAn

edistämistä)
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TAUSTALLA KAKSI PÄÄTÖSVAIHTOEHTOA
0-tila eli nykytila, ei mahdollinen uuden päivystysasetuksen vuoksi 
1-tila, lapset ja nuoret kuuluvat yhteispäivystykseen
2-tila, lasten ja nuorten päivystys jatkaa omana toimintanaan

+ Lapsipotilaat (YLE): 
Yhteispäivystyksen 
kulurakenne ja 
lastenpäivystyksen 
kulurakenne < LABU

+ ”MUTU” asiat faktoiksi

- Kokemattomuus prosessin 
hahmottamisessa ja 

arviointikohteiden rajaamisessa
- Ei ydinryhmää työn tukena

+ Arviointikohteissa vanhempien 

osallistaminen (asiakasraati)

+ LAPSEN OIKEUKSISTA 
arviointikohdelista ja 

analyysin tausta
- Tuloksien jatkotyöstö ja 

seurantaLAVA hiipui



LAAJA LAVA, LASTEN JA NUORTEN 

NEUROPSYKIATRISET PALVELUT (Soite, yhdyspinta)

1. Tarve ja päätös 2. Ohjausryhmä ja 

suunnittelu 9/2018

3. Arviointikohteiden 

tunnistaminen 

9-10/2018

4. Tiedonkeruu 

arviointikohteista 

10-11/2018

5. Tulokset ja 

analysointi 11-

12/2018

6. LAVA valmis

12/2018

Esittelyt 2-4/2019

• Taustalla 

nepsyprojektit nro 

1. ja 2., nepsytiimi  

määräaikaisena 

toimintana alk. 

1/2018

• Soiten perheiden 

palveluiden 

johtoryhmän 

päätös toiminnan 

vaikutuksien 

arvioimiseksi 8-

9/2018

• Ohjausryhmä 

(28hlöä) ja 

suunnittelu: 

arviointikohteiden 

ja tietotaustan 

tunnistaminen 

• Ydinryhmän 

sopiminen (5hlöä)

• Arviointikohteisiin 

tuotettu tieto 

ohjausryhmän ja 

kahden 

vanhempain 

vertaistukiryhmän 

toimesta

• Ydinryhmä 

määritteli ja 

viimeisteli 

arviointikohteet 

• Tiedonkeruu 

arviointikohteista

1) toimintatilastot ja –

kustannuksien 

hakeminen (ei saatu 

kustannuksia) 

2) kuuleminen: sote 

ammattilaiset, sivistys 

ammattilaiset, 

vanhemmat, lapset 

7-12v, nuoret 13-16v 

ja 17-25v 

3) lausunnot (2 

tahoa) 

• Tulokset ja 

analysointi: 

määrällinen tieto 

(tilastot), 

laadullinen tieto ja 

lapsen oikeuksien 

toteutuminen

• Valmiin LAVA:n 

esittely Soiten

Perheiden 

palveluiden 

johtoryhmä, Soiten

johtoryhmä, Soiten

omistajaohjaus, 

LAPE 

yhteistyöryhmä

• Julkinen esittely
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TAUSTALLA EI PÄÄTÖSVAIHTOEHTOJA (nepsytiimin jatkuminen tarkastelussa)

 LAVA:n tavoitteena oli tuoda esille nykytilassa esiintyvät vaikutukset nykyisillä palveluilla.

- Prosessi vain 
tiedontuotantoon, 

ei muutoksiin

+ Kattavasti 
näkökulmia, laajasti 

tieto erityisesti nuorilta 
ja vanhemmilta

+ Selkeitä poikkihallinnollisia kehittämisnäkökulmia 
(systeeminen näkymä)

+ Perusteita resurssointiin sivistystoimessa 
(nepsyvalmentajat) ja Soitessa (nepsytiimi)

- Kohteen hajanaisuus näky tiedon pirstaleisuutena 
ja olisi edellyttänyt tarkempaa prosessin 

hahmotusta sekä LAVA:n käyttöä 
kehittämistyövälineenä



(kattava) LAVA, KOKKOLAN NUORISOPALVELUT
Nuorisotyön henkilöresurssien kohdentuminen ja nuorisotilaverkoston kattavuus
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TAUSTALLA KOLME PÄÄTÖSVAIHTOEHTOA:

0-tila (nykytila), jossa nykytila säilyy ja ei pystytä vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön (koulunuorisotyö ja LYK-toiminta) 

1-tila, jossa Halkokarin nuorisotila suljetaan ja tila luovutetaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja resurssia suunnataan koulunuorisotyöhön 

ja LYK-toiminnan koordinointiin

2-tila, jossa aukioloaikoja vähennetään usealta nuorisotilalta ja resurssia suunnataan koulunuorisotyöhön ja LYK-toiminnan koordinointiin

1.Sivistyslauta-
kunnan päätös 
LAVAn 
toteuttamisesta 
10/18 

2. Ohjausryhmän 
järjestäytyminen 
ja LAVA:n 
suunnittelu 
12/18

3. Tiedonkeruu, lausunnot ja 
nuorten kuuleminen 
12/18-02/19

4. Ohjausryhmä 
päättää 
kuulemisvaiheen 
02/19

5. Kerätyn tiedon 
analysointi 
02-03/19 

6. Ohjausryhmä 
viimeistelee 
arvioinnin sekä 
johtopäätökset 
03/19 

7. LAVA:n käsittely 
sivistyslautakunnassa 
03/19

• Asian 
valmistelu 
3hlö 
(toiminta-
ympäristön 
muutos ja 
resurssit)

• Asian 
sivistyslauta-
kunnalle 
nuorisotoimen
-johtajan 
toimesta

• Ohjausryh-
mässä 6 hlöä 
(nuoriso- ja 
opetuspalvelu
t, oppilas-
huolto ja 
varhais-
kasvatus)

• Tarkasteluun 
kolme eri 
päätös-
vaihtoehtoa

• Lausuntopyynnöt: 
varhaiskasvatus, 
yläkoulujen rehtorit, 
oppilashuollon tiimi, 
Halkokarin koulu, 
Halkokarin nuorisotilan 
nuoriso-ohjaajat, 
nuorisotutkimusverkosto

• Kuuleminen: Halkokarin 
nuorisotilan nuoret,  
nuorisopalveluiden 
henkilökunta, 
nuorisovaltuusto 

• Hyödynnetty paikallisen 
nuorten vapaa-

aikakyselyn tuloksia
• Koostettu nuorisopalve-

luiden tilastoja

• Tiedonkeruu vaihe 
päättyy

• Tuloksien koonnin 
pohjana lapsen 
oikeudet 
teemoituksilla: 

1) Lapsen oikeus 
vapaa-aikaan, 

2) lapsen oikeus 
syrjimättömyy-
teen 

3) lapsen oikeus 
turvallisiin aikuisiin 
elämässään

• Tulokset kirjataan 
kasvattajien ja 
nuorten 
näkemyksiin, 
jotka kootaan 
lapsen 
oikeuksien 
teemoituksien 
mukaan (3kpl) > 
näkymä

• Vastaajaryhmien 
näkökulmat 
eriteltynä

• Analysoitu 
jokaisen 
päätösvaihto-
ehdon vaikutukset 
tiedonkeruun 
pohjalta

• Ohjausryhmä 
päätyi neljänteen 
vaihtoehtoon

• Nuorisovaltuuston 
kuuleminen 
ohjausryhmän 
päätösesityksestä

• Ohjausryhmän 
esitys: Halkokarin 
nuorisotila suljetaan 
vaiheittain ja 
luovutetaan 
varhaiskasvatuksen 
käyttöön, lisäksi 
varaudutaan 
Halkokarin 
yhtenäiskoulun 
suunnitelmassa 
nuorisotiloihin ja 
resursseihin

• Sivistyslautakunta 
päätti esityksen 

mukaan
+ Selkeät johtopäätökset 

päätösvaihtoehdoista

+ Neljännen 
päätösvaihtoehdon 

löytyminen (kompromissi)

+ Suunnitelma prosessista 
+/- Ei arviointikohteita, 

tarkastelussa vain 
päätösvaihtoehdot



LAAJA LAVA, KESKI-POHJANMAAN 

ERO- JA PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 
(Soite, yhdyspinta)

1. Tarpeen 

tunnistaminen ja 

LAVA tilaus 

2-3/2019

2. Arviointiprosessi ja 

arviointikohteet

3-4/2019

3. Tietopohja ja 

tiedonkeruun 

suunnitelma

4/2019

4. Tiedonkeruu

5-6/2019

5. Tiedonkoonti, 

analysointi ja 

dokumentointi

6-7/2019

6. Valmis LAVA ja 

seuranta

7-8/2019

• Erotyöryhmän 

LAVA tarpeen 

arvioinnit 

(18.9.2018 ja 

20.2.2019)

• LAVA tilaus 3/2019 

Perheiden 

palveluiden 

toimialuejohtaja, 

Soite

• LAVA-prosessin 

hahmotus+ 

ohjausryhmä 

(17hlöä)

• Alustavat 

pohjatiedot

• Kokkolan 

nuorisovaltuuston 

kuuleminen

• Ohjausryhmä > 

arviointikohteet 

• Ydinryhmän 

sopiminen (5hlöä)

• Ydinryhmä  > 

arviointikohteiden 

täsmennys ja 

rajaukset

• Laadullisen tiedon 

keruun suunnitelma + 

kehittämistyö

• Tietopohjan 

alustaminen

• Kyselyt, 

lausuntopyynnöt, 

kuulemiset 

(osallisuus)

• Tietopohjan koontia

• Palvelupolku ja 

kustannukset 

(case-esimerkit)

• Määrällisen ja 

laadullisen tiedon 

koonti (näkymät)

• Tiedon analysointi 

ydinryhmä ja 

ohjausryhmä

• Muutos-

/päätösesitykset

• Valmis LAVA, 

esittelyt 

päätöksen-

tekoon, 

seurantaLAVA
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TAUSTALLA EI PÄÄTÖSVAIHTOEHTOJA

 LAVALLA tuotetaan tarvittavat palvelukokonaisuutta koskevat muutos- ja päätösesitykset. Tarve perustuu 

toimintaympäristön muutospaineisiin sekä kasvaviin asiakasmääriin eropalveluissa ja korjaavissa palveluissa.

+ Hyödynnetään olemassa oleva tieto arviointikohteisiin ilmiölähtöisesti 
(lapsia ei varsinaisesti eropalveluiden asiakkaana)

+ Vanhempien arviointi palveluiden vaikutuksista arviointikohteiden mukaan
+ LAVA kehittämistyövälineeksi palveluihin > lasten huomioiminen ja palvelut lapsille 

+ Tuotetaan tiedolla ja yhteisellä kehittämisellä (osallisuus) tarvittavia muutos- ja päätösesityksiä 
- Prosessin hallinta haasteena (kohteen laajuus) ja jatko LAVA:n jälkeen (palvelumuutokset)



ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ
 Lapsivaikutusten arvioinnin tarpeen tunnistaminen ja laajuus (mistä, miksi ja miten).

 Vastaavan organisaation sitoutuminen ja lapsivaikutusten arvioinnin merkitys (päätöksenteko, 
kehittämistyö, operatiivinen taso).

 Hyvin suunniteltu prosessi arvioinnille, jossa tunnistetaan keiden kaikkien tulee olla mukana 
yhteisessä prosessissa (ohjausryhmä, ydinryhmä, kuulemiset).

 Arviointikohteiden määrittäminen pohjautuen lapsen oikeuksiin (mitä vaikutuksia tulee arvioida)

 Olemassa olevan tiedon hakeminen ja päällekkäisen työn välttäminen (tilastot, 
asiakaspalautteet, kuulemiset, arvioinnit, indikaattorit, kouluterveyskysely yms.).

 Kyseessä on oppimisprosessi, joka elää/muuttuu edetessään (reagointiherkkyys, mikä on 
järkevää).

 Kuuleminen ja osallisuus, mitä tietoa tarvitaan ja keneltä.

 Myös vaikutukset henkilöstöön, talouteen ja organisaatioon osana arviointia (kulujen 
tunnistaminen ja seuranta > Lapsibudjetointia).

 Kaiken kootun tiedon analysointi ja tiiviit näkymät pohjautuen lapsen oikeuksiin, mitä 
vaikutuksia ja mihin (ennustettavuus)sekä tiedon tiivistäminen.

 Tehdyn lapsivaikutusten arvioinnin merkitys päätöksenteolle, operatiiviselle tasolle ja ennen 
kaikkea asiakkaille (lapsi, nuorille ja perheille).

 Vältettävä näennäisyyttä, joka ei edistä lapsen oikeuksia ”rasti ruutuun mentaliteetti” (työ 
tehdään, mutta se on toisarvoinen ja sivuutettavissa eikä asiakkaat ja henkilöstö hyödy siitä).
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OPPIMISPROSESSINA

 Jokaisen lapsivaikutusten arvioinnin kohdalla on mahdollisuus kehittää LAVA 
toteuttamista – ”tekemällä oppii”. Prosessin ja osallisuuden hallinta.

 Osallistujien tieto-taitotaso lapsen oikeuksien tunnistamisessa ja soveltamisesta 
arkeen kehittyy, käsitellään arjen asioita lapsen oikeuksien näkökulmasta.

 Laajoissa lapsivaikutusten arvioinneissa korostuu yhteinen poikkihallinnollinen 
ja moniammatillinen oppimisprosessi, jossa systeeminen tarkastelu mahdollista 
– miten vaikutukset näkyvät lapsen/nuoren elämän eri osa-alueilla ja 
ympäristöissä.

 Jokainen lapsivaikutusten arvioinnin kohde on erilainen ja edellyttää oman 
arviointiprosessin tunnistamista. Lisäksi tarvitaan reagointiherkkyyttä prosessin 
aikana - mikä on järkevää missäkin kohti tehdä, jotta työ aidosti edistää 
lapsen oikeuksien toteutumista arjessa.

 Jossain vaiheessa on mahdollista että useammat toteutetut lapsivaikutusten 
arvioinnit kohtaavat ja alkavat täydentämään toisiaan (laadullista 
tietopohjaa lasten ja nuorten hyvinvoinnista täydentämään 
hyvinvointisuunnitelmia ja –kertomuksia).
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LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI & 

LAPSIBUDJETOINTI

 MITÄ YHTEISTÄ

• Molemmat perustuvat lapsen oikeuksiin.

• Molemmat tuottavat tietoa lasten hyvinvointiin/pahoinvointiin liittyen.

• Molemmat johtamisen ja päätöksenteon työvälineitä.

 MITEN YHDISTETTÄVISSÄ

• Lapsibudjetointi kuvaa lapsiin kohdistuvien määrärahojen osuutta kokonaisuuksina 
hallinto- ja toimialarajat ylittäen (määrällistä tietoa euroissa).

• Lapsivaikutusten arviointi kuvaa tilannetta ja vaikutuksia, joita palveluilla on lapsiin, 
nuoriin ja perheisiin sekä palveluiden järjestämiseen, henkilöstöön, kustannuksiin –
organisaatioon (laadullista ja määrällistä tietoa palveluiden vaikutuksista ja 
vaikuttavuudesta). 

• Lyhyesti nämä kaksi yhdistettynä: lapsibudjetointi kertoo paljonko maksaa ja 
lapsivaikutusten arviointi antaa selitteitä miksi. 
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Kiitos!

Katja Kivioja os. Hakola

EVAus-palvelut Kivioja

044 300 1487 / katja.kivioja@evaus.fi

www.evaus.fi

Facebook: tmi evaus palvelut kivioja
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