
Lapset ensin! –
MLL edistää lasten 

oikeuksia.

Kuule, 

kohtaa, 

näe miut!

Christa Carpelan







Tavoite (Rinteen hallitusohelma):

3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi/
3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen:

• Hallitus parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa. Hallitus 
seuraa lapsiperheiden toimeentuloedellytysten kehitystä ja toimii 
johdonmukaisesti lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi 
hallituskauden aikana ja tekee lapsivaikutusten arviointia kaikessa 
päätöksenteossa.
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Totuus:

• Lapsivaikutusten arviointia ei toteuteta velvoitteesta huolimatta.
• Tällä hetkellä vaikutusten arvioinnissa korostuvat taloudelliset, 

organisatoriset ja henkilöstövaikutukset ja niissäkin tarkastelujänne 
on lyhyt. 

• Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole täysin ymmärretty YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen sisältöä ja velvoittavuutta (VT Henna 
Pajulammi 2014).

• YK:n komitea on huomauttanut Suomea siitä, ettei Suomen 
lainsäädännössä, tuomioistuimissa ja viranomaistyössä ei tunneta 
riittävästi lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöä, velvoitteita ja 
käsitettä (Itä-Suomen yliopiston lapsi - ja koulutusoikeuden 
apulaisprofessori Suvianna Hakalehto-Wainio).



• Itlan selvitys (6/2019) lapsivaikutusten arvioinnin nykytilasta ja 
kehitystarpeista säädösvalmistelussa poliittisessa päätöksenteossa 
valtiohallinnon ja kuntatasolla: lapsivaikutusten arvioinnin tilanne on 
valtionhallinnossa kuntien tilannetta heikompi. Lapsivaikutusten 
arviointeja ole tehty lainkaan useissa keskeisissäkään hallituksen 
esityksissä.

• Kiinnostus lapsivaikutusten arviointia kohtaan on kasvanut erityisesti 
kunnissa, mutta käytännössä arviointia ei kuitenkaan toteuteta, 
muutamaa edelläkävijä kuntaa lukuun ottamatta.

“Lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta 
ei synny itsestään”



TUNNISTA TARVE
SUUNNITTELE 
PROSESSI

KARTOITA, KERÄÄ 
TIETOA JA KUULE

KUVAILE 
VAIKUTUKSET

TEE PÄÄTÖS, 
TIEDOTA, SEURAA

1 2 3 4 5

Vastuussa henkilö, jolle
asia tulee valmisteltavaksi.

Tunnista lapsivaikutusten
arvioinnin tarve ja laajuus.

Tunnista asian/toiminnan
taustalla olevat lait ja asian
erityiskysymykset.

Ota muut tahot/työntekijät
mukaan.

Suunnittele prosessi: 
aikataulut, vastuut, 
tehtävät ja määrittele
tarkasteltavat vaihtoehdot
(mm. päätösvaihtojen
hahmottaminen).

Huomioi, mihin
lapsiryhmiin vaikutukset
kohdistuvat.

Määrittele tarkasteltavat
vaihtoehdot ja 
arviointikysymykset ja
suunnittele, keneltä, mitä
ja miten kysytään. Valitse
menetelmä. Huomioi eri
lapsiryhmien osallisuus.

Tiedota kohderyhmiä.

Kokoa olemassa oleva
taustatieto, esim. Tilastot, 
tutkimukset, suunnitelmat
tai strategiat.

Toteuta suunnitelmasi
tiedonkeruu, ota
kohderyhmä(t) mukaan. 
Myös lapset ja nuoret.

Tiivistä ja koosta tieto.

Kuvaile tunnistetut
vaikutukset ja merkittävyys
tiedon perusteella.

Tee kokonaisarvio ja laadi
lapsivaikutuksen arviointiin
perustuvat suositukset ja 
johtopäätökset
päätöksentekoa varten.

Raportoi tulokset ja tee 
päätösehdotus/päätös
perusteluineen. Osoita
yhteys lapsivaikutuksiin.

Tiedota
päätöksentekoprosessista
ja päätöksestä, huomioi
prosessissa mukana olleet
lapset ja perheet sekä
muut kohde- ja 
viiteryhmät.

Seuraa toimeenpanoa ja 
arvioi päätöksen
vaikutuksia

ON lapsivaikutuksia

-> TEE LAVA

EI lapsivaikutuksia

-> PERUSTELE, miksi ei

tehdä

-> VARMISTA lapsen edun

huomioiminen

-> SEURAA JA ARVIOI 

tarve myöhemmin

uudelleen

Lapsivaikutusten ennakkoarviointi prosessina



Lapsivaikutusten 
arviointi, 
perusteita ja käytäntöä

Kymenlaakson LAPE-Akatemia 18.9.2019

Liisa Partio, johtava asiantuntija, MLL  



Vaikutusten arviointi on osa päätöksentekoa 

• Talousvaikutukset 

• Vaikutukset organisaation toimintaan ja henkilöstöön 

• Ympäristövaikutukset 

• Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

Hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

Kuntalaisvaikutukset 

Lapsivaikutukset 

2



Miksi lapsivaikutusten arviointia 
pitää tehdä? 

• Päätöksenteossa on tunnistettava ja 
otettava huomioon vaikutukset niihin ihmisiin, 
joita päätös koskee. 
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Mitä hyötyä lapsivaikutusten arvioinnista? (1)
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Mahdollistaa lasten 
etujen huomioon 
ottamisen 
päätöksenteossa.

Tuo tarvittavaa 
tietoa lapsiin 
vaikuttavan 
päätöksenteon 
perustaksi.

Tuo esiin vaikutukset lasten 
hyvinvointiin ja oikeuksien 
toteutumiseen lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä. 



Mitä hyötyä lapsivaikutusten arvioinnista?(2)

5

Vahvistaa lasten ja 
nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamis-
mahdollisuuksia.

Tuo lasten ja 
nuorten 
kokemukset 
hyödynnettäväksi 
päätöksenteossa.

Tuo näkyväksi erilaisissa tilanteissa 
olevien lasten ja nuorten tarpeet sekä 
mahdollistaa eriarvoisuuden 
kaventamisen.  
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Lisää 
päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä ja 
moniarvoisuutta. 

Selkeyttää ja 
jäsentää 
valmistelua ja 
päätöksentekoa.

Mitä hyötyä lapsivaikutusten arvioinnista? (3)

Auttaa tekemään parempia 
päätöksiä, perustelemaan 
ratkaisuja ja lieventämään 
vaikeiden päätösten vaikutuksia. 

Antaa tietoa 
toiminnan 
kehittämiseksi.



Lapsen oikeuksien sopimus, lapsen etu 
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Lapsia koskevissa toimissa on 
ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. 
(Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artikla)

Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään 
lasten edut. Arvioinnilla tunnistetaan 
myönteiset, kielteiset ja neutraalit 
vaikutukset lasten hyvinvointiin ja 
oikeuksien toteutumiseen.



Lapsen oikeudet arvioinnin perustana
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Lapsen edun sisältö tulee määrittää 
tapauskohtaisesti kyseessä olevien lasten 
tilanteen mukaisesti, jossa otetaan 
huomioon heidän olosuhteensa ja 
tarpeensa. 

Lapsen oikeuksien sopimus ja 
muu asiaan liittyvä lainsääntö 
arvioinnin perustana.



Lapsivaikutusten arviointia edellyttää 
mm. seuraava lainsäädäntö

• Perustuslaki 6.3 §, 14.4 §, 20.2 §

• Lapsen oikeuksien sopimus 3. ja 12. artikla

• Hallintolaki 31 §

• Kuntalaki 22 §

• Terveydenhuoltolaki 11 § ja 12 §

• Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §

Toiminnan arviointi mm. 

• Varhaiskasvatuslaki 9 §

• Perusopetuslaki 21 § Lukiolaki 56 § ja Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 126 §
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Miten lapsivaikutusten 
arviointi toteutetaan?



Lapsivaikutusten arviointi osaksi 
valmisteluprosessia

Lapsivaikutusten 
arvioinnin tulisi olla 

säännönmukainen osa 
valmisteluprosessia

Ennakkoarviointi tulisi 
tehdä riittävän 

varhaisessa vaiheessa 
valmistelua, jotta sillä on 

aito merkitys

Arvioinnin 
toteuttamisessa voidaan 

käyttää erilaisia 
menettelytapoja

Moniammatillista 
osaamista on syytä 
hyödyntää tarpeen 

mukaisesti
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Vaikutusten arviointia eri vaiheissa 

Ennakkoarviointi 

Arvioidaan suunnitteilla olevan päätöksen eri 

vaihtoehtojen vaikutuksia ennen päätöksentekoa   

Prosessiarviointi 

Arvioidaan vaikutuksia päätöksen toimeenpanon 

yhteydessä 

Seuranta-arviointi ja toiminnan arviointi 

Selvitetään, millaisia vaikutuksia toiminnalla tai tehdyllä 

päätöksellä on ollut 
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Lapsivaikutusten arvioinnin 
peruskysymykset

•Minkälaisia vaikutuksia
vaihtoehdoilla on eri lapsiryhmiin ja 

miten erityisesti heikommassa 
asemassa olevien lasten asemaa 

voitaisiin parantaa?

Miten ratkaisu vaikuttaa 
lasten hyvinvointiin lyhyellä 

ja pitkällä aikavälillä?

Miten lapsia ja nuoria kuullaan 
ja mitkä ovat heidän 

näkemyksensä asiassa? 

Miten päätöksessä myönteisiä 
vaikutuksia voitaisiin 
vahvistaa ja kielteisiä 

vaikutuksia poistaa tai 
ainakin lieventää?
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Lapset ja nuoret tiedon tuottajina 
arvioinnissa
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Kuuleminen arjen 
kasvuympäristöissä päiväkodeissa, 
kouluissa, iltapäivätoiminnassa, 
kerhoissa, avoimissa 
kohtaamispaikoissa (esim. MLL:n 
perhekahvilat) nuorisotiloissa, 
kirjastoissa, kulttuuri- ja 
liikuntapaikoissa

Edustukselliset 
foorumit
oppilaskunnat, 
lasten parlamentit, 
nuorisovaltuustot

Verkkopohjainen 
kuuleminen



Miten lapsilta kerätään tietoa? 
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• Keskustelut
• Haastattelut
• Kyselyt
• Kirjoittaminen 
• Piirtäminen 
• Valokuvaus ja videot
• Havainnointi 
• Työpajat 
• Hymynaamat, väriämpärit, 

mielipidejanat ym
toiminnalliset menetelmät

• Tekniset sovellukset 



Lapsivaikutusten ennakkoarviointi prosessina

• Tunnistetaan tarve arvioinnille

• Päätetään arvioinnin laajuudesta 

ja menetelmistä

• Kartoitetaan olemassa oleva tieto

• Määritellään tarkasteltavat 

vaihtoehdot ja arviointi-

kysymykset

• Kerätään arvioinnissa tarvittava 

tieto, myös lapsilta ja nuorilta

• Tunnistetaan ja kirjataan eri 

vaikutukset ja niiden merkittävyys

• Tehdään kokonaisarvio 

vaikutuksista ja laaditaan 

johtopäätökset ja suositukset 

päätöksentekoa varten

• Raportoidaan tulokset 

• Otetaan arvioinnin tulokset 

huomioon ja tehdään päätös sekä 

tiedotetaan päätöksestä

• Seurataan toimeenpanoa ja 

arvioidaan toteutuneet 

vaikutukset
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Lisätietoa (1)

• Lapsen oikeuksien sopimus 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/1991006
0_2

• Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit
http://lapsiasia.fi/lapsen-oikeudet/komitean-yleiskommentit/

• Lapsenoikeudet.fi-sivuilla tietoa lapsen oikeuksien sopimuksesta 
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/

• MLL:n aineistot lapsivaikutusten arvioinnin tueksi
https://www.mll.fi/aineistokirjasto hakusana lapsivaikutusten arviointi

• LAVA – Lapsivaikutusten arviointi (THL:n ohje) 
http://www.julkari.fi/handle/10024/136377
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Lisätietoa (2)

• Tupu Ruuska – Mari Itkonen-Ratilainen – Raija Harju-Kivinen – Kati Honkanen: Lapsiin 

kohdistuvien vaikutusten arviointi: Tarkastelussa lapsivaikutusten arviointi 

kuntapäätöksissä ja esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista (THL) 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136961

• Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa ja 

Lapsivaikutusten arviointi pähkinänkuoressa (Suomen Unicef) 

www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/lapsiystavallinen-

materiaalipankki

• Salme Sundquist & Leena Oulasvirta (toim.) Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa 

päätöksenteossa (Kuntaliitto) http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2572

• Maria Salenius & Essi Ratia (toim.) Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla 

kestäviä päätöksiä (Kuntaliitto) http://testshop.kunnat.net/product_details.php?p=3548
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Lasten kuuleminen Huittisten palveluverkko-
uudistuksen lapsivaikutusten arvioinnissa
Kohde Menetelmä Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen lapset Piirtäminen ja haastattelu Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuksen huoltajat ja 
henkilöstö

Zef-kysely 
(sähköinen kyselytyökalu)

Varhaiskasvatusjohtaja

Perusopetuksen oppilaat Oppilaskuntien 
fasilitoimat
luokkakohtaiset arvioinnit

Oppilaskuntien ohjaajat

Pidennetyn oppivelvollisuuden 
oppilaat

Piirtäminen ja haastattelu Opettajat

Perusopetuksen huoltajat ja 
henkilöstö

Zef-kysely Sivistysjohtaja

Kuntalaiset Zef-kysely Sivistysjohtaja

Nuorisovaltuusto Lausuntopyyntö Sivistysjohtaja

Lähde: Eija Mattila, Huittisten kaupungin sivistysjohtaja 



Huittisten lapsivaikutusten 
arviointiprosessista myönteiset kokemukset

Lapsivaikutusten arviointi antoi 
tärkeää tietoa lasten, nuorten ja 
aikuisten näkemyksistä. Lapset 

tuottivat myös muuta hyödyllistä 
tietoa, jolla voidaan arjen laatua 

koulussa parantaa.

Arviointituloksia kuunneltiin ja 
niihin viitattiin myös päättäjien 

puheenvuoroissa ja 
tiedotusvälineissä.

Arvioinnin huolellinen valmistelu 
ja oikea-aikainen tiedottaminen 

ovat tärkeitä prosessin 
onnistumiselle.

Blogi palveli tiedottamista  
https://uusikouluhuittinen.blogspot.fi/

Lähde: Eija Mattila, Huittisten kaupungin sivistysjohtaja
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Hyte-toimijat Sosiaalitoimi

Terveystoimi Sivistystoimi

Maakunta: Monialainen 

LAPE-yhteistyöryhmä

Alueen PEKE-toimijat

Kuntien LAPE-

ryhmät (5)

Kymsote

LNP- jory

PEKE-vastuu-

koordinaattori (1)

PEKE-

koordinaattorit (3)

Asiakkaat

Peken

alueverkostot (11)

Verkostojohtamisen rakenne 

Kymenlaakson 

lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
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