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Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeen ohjausryhmä
Kokous 3/2021

Aika

24.11.2021 klo 14.30-16.00

Paikka

Teams

Osallistujat
(suluissa varajäsenet)

(x) Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö (puheenjohtaja)
(x) Liisa Männistö, oikeusministeriö (asiantuntijasihteeri)
(x) Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö
(x) Sami Demirbas, oikeusministeriö
(x) Sanna Koulu (Laura Saarinen), sosiaali- ja terveysministeriö
(x) Johanna Laisaari (Jouni Varanka), valtioneuvoston kanslia
(x) Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Pysyvät asiantuntijat

(x) Elina Stenvall, SOS-lapsikyläsäätiö (poistui asiakohdan 6 käsittelyn
ajaksi)

Kutsutut asiantuntijat

Kirsi Pollari, sosiaali- ja terveysministeriö
(x) Selja Taipale, oikeusministeriö

Asialista
1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.35. Todettiin ohjausryhmän
kokoonpanon muutos: Sanna Koulun tilalle on nimetty Laura Saarinen
varsinaiseksi jäseneksi (STM), ja Laura Saarisen tilalle Kirsi Pollari
varajäseneksi (STM).
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Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiiin muutoksitta.

Postiosoite
Postadress

Käyntiosoite
Besöksadress

Puhelin
Telefon

Faksi
Fax

S-posti, internet
E-post, internet

Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Valtioneuvosto
Finland

Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

0295 16001
Internat.
+358 295 16001

09 160 67730
Internat.
+358 9 160 67730

oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
www.justitieministeriet.fi
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Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 3.1)
Hyväksyttiin muutoksitta.

4

Hankkeen tilannekatsaus ja työsuunnitelman päivittäminen (liite 4.1)
Merkittiin Liisa Männistön esittelemä tilannekatsaus tiedoksi ja hyväksyttiin
päivitetty työsuunnitelma.
Keskustelussa todettiin, että OM:ssä on parhaillaan meneillään
säädösvalmistelun kuulemisohjeen päivitystyö. Kuulemisohje on
keskeinen myös tämän hankkeen kannalta. Työryhmän esitys valmistunee
helmikuun 2022 loppuun mennessä ja lausuntokierros on maalishuhtikuussa 2022. Kyseessä on yleisopas, johon ei tule seikkaperäistä
tekstiä. Ohjeessa on kuitenkin tarkoitus käsitellä myös mm. lasten ja
nuorten kuulemista. Todettiin, että vaikutustenarviointiteema on hyvä
sisällyttää tässä hankkeessa valmisteltavaan eOppiva-kokonaisuudessa.
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Lapsistrategian ja demokratiaohjelman ajankohtaiset asiat lasten
osallisuuden edistämisen osalta
Laura Saarinen esitteli lapsistrategian ajankohtaiset asiat lasten
osallisuuden edistämisen osalta. Lapsistrategian osallisuuskampanja
käynnistyi pe 19.11.2021, ja 14.2.2022 järjestetään
kampanjatoimenpiteiden julkistustilaisuus. Toimeenpanosuunnitelmaan
sisältyviä toimenpiteitä käynnistellään parhaillaan. Toimenpiteiden
toteuttamiseen liittyen on laadittu yleiset periaatteet lasten ja nuorten
osallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi suunnitteilla on yhteistyö tasa-arvolain
uudistukseen liittyen varhaiskasvatuksessa olevien lasten kuulemiseksi ja
osallistumiseksi.
Liisa Männistö kertoi kansallisen demokratiaohjelman ajankohtaiset
kuulumiset lasten osallisuuden edistämisen osalta. OM:ssä on valmisteilla
erityisesti nuorille suunnattu digiraati-palvelu ja toimintamalli lasten
yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamiseksi, joita on suunniteltu
yhteistyössä usean ministeriön ja muiden toimijoiden kanssa (ml.
kansallinen lapsistrategia). OM ja OKM valmistelevat
pilottihankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on testata ja kehittää erilaisia
demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen malleja ja toimintatapoja kouluissa
yhteistyössä opettajankoulutuksen ja lähiyhteisöjen kanssa. Sekä
digiraati-hanke että pilottihankekokonaisuus saavat rahoitusta
lapsistrategian budjetista. Meneillään on myös Nuorisotutkimusseuran
OM:lle ja OKM:lle toteuttama koonti ja viestintäkampanja demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuksen hankkeista, järjestöyhteistyöstä ja hyvistä
käytännöistä. Koonti on tarkoitus julkaista vuoden 2022 alkupuolella.
Merkittiin tilannekatsaukset tiedoksi ja keskusteltiin siitä, miten hankkeen
toimenpiteillä voidaan tukea lapsistrategian ja demokratiaohjelman
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toimeenpanoa sekä miten vältetään mahdolliset päällekkäisyydet muiden
meneillään olevien hankkeiden ja toimenpiteiden kanssa.
Keskustelussa tuotiin esiin, että meneillään olevassa Strategisen
tutkimuksen neuvoston (STN) rahoitushaussa lapset ja nuoret on yksi
teemoista, mikä on kiinnostava tieto tämän hankkeen kannalta.
Keskusteltiin lasten ja nuorten kuulemisen ja osallistumisen tavoista.
Todettiin, että lasten ja nuorten suoran kuulemisen ja osallistumisen
rinnalla tulisi kehittää myös muita tapoja koota heidän näkemyksiään ja
kokemuksiaan esim. välittäjäaikuisten, järjestöjen, tutkimustiedon, lasten
ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten ja vanhempien avulla. Pyritään
ottamaan tämä näkökulma huomioon mm. eOppiva-kokonaisuuden ja
kuulemisoppaan materiaalien valmistelutyössä.
6

Muut asiat
Liisa Männistö kertoi oikeusministeriössä valmisteilla olevasta
tarjouspyynnöstä lasten ja nuorten kuulemisen ja osallistumisen
vahvistamista tukevien toimenpiteiden ja materiaalien kokoamiseksi.
Hankinta sisältyy Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeeseen. Elina
Stenvall poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.
Keskusteltiin tarjouspyynnön sisällöstä ja tahoista, joille tarjouspyyntö on
syytä lähettää.

7

Seuraava kokous
Ti 1.2.2022 klo 9.30-11.00
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

