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Toimenpidekokonaisuudet
1. MALLINNUS

2. MATERIAALITUOTANTO

3. TULOSTEN- JA
TIEDONLEVITYS

Pääpaino
valtioneuvostotason
strategioissa sekä kehitysja lainsäädäntöhankkeissa

Hyvien käytäntöjen ja
mallien koonti

Käynnistys- ja
päätösseminaarit

Erityishuomio lapsiin, joita
ei yleensä kuulla ja joiden
yhdenvertaista
osallistumista tulee
erityisesti vahvistaa

Säädösvalmistelun
kuulemisoppaan päivitys
ja täydennys

Haastekampanja
ministeriöille

Esim. lasten ja nuorten
paneelit, Nuoret
neuvonantajat -malli,
erityistarpeita omaavien
lasten
kuulemismenetelmät

Verkkokoulutusmateriaali
eOppivaan

Verkkouutiset, some- ja
muu viestintä hankkeen
aikana

+ Euroopan
tason toimet
Eurooppalaisten työkalujen
kehittäminen
Mm. kansallisten strategioiden
mallinnus, käsikirjat, checklistat
ja koulutusmateriaalit

Eurooppalaisen child
participation leadership verkoston perustaminen

Project timeline
• Setting up the national
Steering Group
• Child safeguarding policy
preparation
• Project kick off, press
release and information at
MoJ website
• 1st meeting of the national
Steering Group
• Online survey on
democracy and
participation

April-May 2021

June-August
2021
• Planning and preparing the
national project activities
with partners
• Analysis of survey
responses, press release on
the results
• Design and publication of
national project website
• 2nd meeting of the national
SG

•
•
•
•

Project kick off event (17 Sept)
Online panels (3) and workshops (3)
3rd meeting of the national SG
Gathering of good practices, design and
production of online publication /
materials begins
• Update and supplement to the
Legislative Consultation Guide begins
• Development and testing of the Young
Advisors model and consultation
methods for children with special needs

SeptemberDecember 2021

Project timeline
• Gathering of good practices,
design and production of
online materials
• Update and supplement to
the Legislative Consultation
Guide
• Producing online learning
materials (eOppiva)
• Designing the challenge
campaign
• 4th meeting of the national
SG

January-March
2022

April-May 2022
• Launching of the
challenge campaign
• 5th meeting of the
national SG

• Challenge campaign
continues
• 6th meeting of the
national Steering Group

June-December
2022

January-March
2023
• National closing seminar
• 7th meeting of the
national Steering Group
• Final reporting

Tilannekatsaus ja syksyn työsuunnitelma
• Hankkeen käynnistys
• Hanke asetettiin 1.3.2021
(Hankeikkuna)
• Ohjausryhmä asetettiin ajalle
22.3.2021-30.4.2023
• Ohryn 1. kokous 26.4.2021
• Child Safeguarding Policy ja
toimenpiteet julkaistiin 23.6.2021
• Tiivis versio hankesivuille (om.fi)

• Viestintä
• OM-tiedote 9.4.2021
• Verkkosivut (fi, sv, en) työn alla
• Kick off -tilaisuus 17.9.2021
• Ohjelma valmis, sv-käännös
valmistuu 13.8.
• Kampus: ilmoitukset ja
tapahtumakalenteri (julkaistu) sekä
uutinen (tulossa)
• Kutsun jakelu muualle
valtionhallintoon ja alueille?

Kickoff-tilaisuus 17.9.2021 (Teams)
9.00

Avaussanat
yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson,
oikeusministeriö
Marine Braun, Senior Project Officer, Children's
Rights Division, Council of Europe

9.15

Lapset ja nuoret osallisina
valtionhallinnossa
Kansallinen demokratiaohjelma 2025 ja
kansallinen lapsistrategia lasten ja nuorten
osallisuuden asialla
erityisasiantuntija Liisa Männistö,
oikeusministeriö
projektipäällikkö, kansallisen lapsistrategian
pääsihteeri Johanna Laisaari, valtioneuvoston
kanslia
Case-esimerkkejä ja kokemuspuheenvuoroja
• Lastensuojelulain uudistus
yliopistonlehtori, tutkijatohtori Laura Tiitinen,
Lapin yliopisto
• Ilmastolain uudistus
erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen,
ympäristöministeriö
• Lasten ja nuorten kokemuksia
Keskustelua

10.15 Tauko

10.25 Pienryhmäkeskustelut:
Kokemuksia lasten ja nuorten
osallistumisesta ja kuulemisesta,
tulevaisuuden toiveita ja tarpeita,
ideoita käytännön toteutukseen
10.45 Pienryhmäkeskustelujen purku &
yhteenveto
11.00 Käytännön työkaluja lasten ja
nuorten osallistumiseen ja
kuulemiseen

• Käsikirja lasten ja nuorten kuulemisesta
projektisihteeri Laura Saarinen, kansallisen
lapsistrategian sihteeristö
• Council of Europe Handbook on children’s
participation “Listen – Act – Change”
Cath Larkins, Professor at the University of
Central Lancashire, independent consultant for
the Council of Europe

11.30 Yhteenveto ja loppusanat
yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson,
oikeusministeriö

11.45 Tilaisuus päättyy

Tilannekatsaus ja syksyn työsuunnitelma
• Kuulemismenetelmien testaus ja mallinnus

• Demokratiaohjelma/vaalityöryhmä: kansalaisaloitteen ikäraja, osallistuminen ja demokratia

• Nuortenideat.fi-kysely 7.5.-9.6.
• Tulokset julkaistiin 30.6. (OM-tiedote)
• Syksyn digiraatien ja työpajojen suunnittelu käynnissä yhteistyössä OSKEn ja lapsistrategian osallisuus -osion
kanssa

• Muita lainvalmistelu- ym. -hankkeita, joissa tämä hanke voisi olla mukana?

• Muita tiedossa olevia lainvalmistelu- ym. -hankkeita joiden kokemuksia voidaan
mallintaa:

• Lastensuojelulain uudistus (SILE), ilmastolain uudistus, lapsistrategian ja Oikeus oppia -ohjelman valmistelu… +
tutkimushankkeet AllYouth, CORE

• Muita jo käytössä olevia malleja/menetelmiä:

• Lapsiasiavaltuutetun Nuoret neuvonantajat -malli ja ”Asiantuntijaluokka/-ryhmä”
• vammaisjärjestöjen kehittämät menetelmät YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen rinnakkaisraportoinnissa,
discord-alustat (Pesäpuu ym.), anonyymit keskustelut…

• Mallien / hyvien käytäntöjen koonti + materiaalituotanto tarkoitus hankkia projektin
rahoituksella (käytettävissä n. 20 000 euroa)

Tilannekatsaus ja syksyn työsuunnitelma
• Euroopan neuvoston tuottaman Listen – Act – Change -käsikirjan
käännöstyö (suomi)
•
•
•
•

Käännös valmistuu 7.9. (VN käännöspalvelu)
Lapsistrategia-hanke kustantaa käännöksen, EN hoitaa taiton
Käännöksen oikoluku: OM+lapsistrategia-hanke?
Julkaisu kick off -tilaisuudessa?

• Säädösvalmistelun kuulemisoppaan päivitys ja täydennys
• Päivitetään tarvittaessa oppaan tekstejä lasten ja nuorten kuulemisen osalta
• Linkitetään tässä hankkeessa kootut hyvien käytäntöjen materiaalit
oppaaseen

Tilannekatsaus ja syksyn työsuunnitelma
• eOppiva-koulutuskokonaisuuden tuottaminen (HAUS)
• Sopimus HAUSin kanssa allekirjoitettu 06/2021
• Alustava sisältörunko:
•
•
•
•
•

Lasten ja nuorten osallistumisoikeudet (lainsäädäntö)
Miksi lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen on tärkeää?
Lasten osallisuus osana lapsivaikutusten arviointia
Lapsiystävälliset kuulemismenetelmät
Case-esimerkkejä, hyviä käytäntöjä

• Sisällön tarkempi suunnittelu alkaa marras-joulukuussa, tuotanto alkuvuonna 2022
• Koulutuksen julkaisu keväällä 2022
• Kokonaishinta: 15 100 € + alv. 24%, josta hankkeen osuus 10 100 € + alv 24 % ja
eOppivan toimituskunnan osuus 5000 € + alv 24 %

CP4Europe Steering Committee 30.6.2021
• The main purpose of the meeting was to support and monitor the
smooth implementation of the project, in light of its set objectives
and strategies. It was also the objective:
•
•
•
•
•

To present and adopt the ToR of the SC;
To present the achievements of the inception phase;
To present, discuss and revise the programming documents;
To present CoE child participation activities;
To adopt the periodic work plans and review them as appropriate in accordance with
the overall workplan;
• To prepare for the next steps.

Tulossa Euroopan tasolla…
• Establishment of a child participation leadership network
• The objective: to respond to a strong need of having leaders represented by the 5
Partners in a network to inspire other countries to lead also in this area and initiate
stronger actions.
• The network should have a national and European scope where resources can be
found, a campaign can be developed and launched, a forum is established to
innovate via discussions, consultations and common actions, policies, strategies and
actions are built and shared, and where child-led initiatives are easily seen, heard
and found.

• Regional and international webinars
• 9.9.2021 (14.30 GMT +2), the theme will be "The benefits of child participation in
decision-making processes: inspiring examples from Europe"

OIKEUSMINISTERIÖ
www.oikeusministerio.fi

Facebook: facebook.com/oikeusministerio
Twitter: twitter.com/oikeusmin @oikeusmin
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki
Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 029 516 001

