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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
Tendering process:
• Gathering of good practices, design
and production of online publication /
materials
• Development and testing of
consultation methods for children with
special needs
• Designing the challenge campaign

SeptemberDecember 2021

Project timeline
• 4th meeting of the national SG
• SOS Children’s Villages
Foundation’s project starts:
• Gathering of good practices,
design and production of online
publication / materials
• Development and testing of
consultation methods for
children with special needs
(workshops, online panels,
school projects, chats etc.)
• Designing the challenge
campaign

January-March
2022

April-May 2022
• 5th meeting of the national
SG
• SOS Children’s Villages
Foundation’s project
continues
• Producing online learning
materials (eOppiva) begins

• 6th meeting of the
national Steering Group
• Update and supplement
to the Legislative
Consultation Guide
• Producing online learning
materials (eOppiva)
continues
• Launching the challenge
campaign

June-December
2022

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

Tilannekatsaus ja työsuunnitelma
• Hankkeen käynnistys
• Hanke asetettiin 1.3.2021
(Hankeikkuna)
• Ohjausryhmä asetettiin ajalle
22.3.2021-30.4.2023
• Ohryn 1. kokous 26.4.2021,
2. kokous 11.8.2021
• Child Safeguarding Policy ja
toimenpiteet julkaistiin 23.6.2021
• Kick off -tilaisuus 17.9.2021

• Viestintä
• OM-tiedote 9.4.2021
• Hankkeen sivut OM:n
verkkosivuilla (fi, sv)
• Hankeikkuna-sivut (fi, sv, en)

Tilannekatsaus ja työsuunnitelma
• Kuulemismenetelmien testaus ja mallinnus, hyvien käytäntöjen koonti,
materiaalituotanto ja haastekampanja
• Demokratiaohjelma/vaalityöryhmä: kansalaisaloitteen ikäraja, osallistuminen ja
demokratia
• Nuortenideat.fi-kysely 7.5.-9.6. (n=185); tulokset julkaistiin 30.6. (OM-tiedote)
• Kolme verkkopohjaista kansalaisraatia digiraati.fi-alustalla 09/2021: yhteensä 16 nuorta, jotka
olivat iältään 13-20-vuotiaita
• Kolme työpajaa 09-10/2021: yhteensä n. 30 lasta ja nuorta, jotka olivat iältään 11-17-vuotiaita
• Tulokset esiteltiin parlamentaariselle työryhmälle 20.10.2021
• Demokratiaohjelma: valtioneuvoston periaatepäätökseen liittyvät teemat
• Menetelmien testaus ja mallinnus ostetaan SOS-Lapsikyläsäätiöltä (hankintasopimus
valmisteilla)
• Samaan toimeksiantoon yhdistetään myös hyvien käytäntöjen koonti, materiaalipaketin
tuotanto ja haastekampanjan toteutus
• Alustava aikataulu: menetelmien testaukset kevät 2022, käytäntöjen koonti, materiaalipaketin
tuotanto ja haastekampanjan toteutus syksyllä 2022

Tilannekatsaus ja työsuunnitelma
• Euroopan neuvoston tuottaman Listen – Act – Change käsikirjan käännöstyö (suomi)
• Käännös valmistui 11/2021 (VN käännöspalvelu)
• Lapsistrategia-hanke maksoi käännöksen, EN hoitaa taiton
• Taittoversio on parhaillaan tarkastuskierroksella

• Säädösvalmistelun kuulemisoppaan päivitys ja täydennys
• Päivitetään oppaan tekstejä lasten ja nuorten kuulemisen osalta
• Linkitetään tässä hankkeessa (ja muissa yhteyksissä, mm. lapsistrategia)
kootut hyvien käytäntöjen materiaalit oppaaseen

Tilannekatsaus ja 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 toukokuussa, tuotanto ja julkaisu syksyllä 2022
• Kokonaishinta: 15 100 € + alv. 24%, josta hankkeen osuus 10 100 € + alv 24 % ja
eOppivan toimituskunnan osuus 5000 € + alv 24 %

eOppiva-koulutuksen tuotantoaikataulu

Euroopan tason tapahtumia
• 22. helmikuuta 2022: 2nd Steering Committee meeting
• Touko-kesäkuu 2022: Mid-term event (Irlanti?)
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