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Lasten ja nuorten ääni
Euroopassa -hanke
Hankesuunnitelma
21.4.2021

CP4Europe-hanke 2021-2023
CP4Europe
• Lasten ja nuorten ääni Euroopassa (Barn och ungas röst i Europa) osana CP4Europe Strengthening National Child Participation Frameworks and Action in Europe -hanketta
• Rahoitus EU:n Rights, Equality and Citizenship (REC) -ohjelman lapsen oikeuksien
edistämiseen tarkoitetusta rahoitushausta

Tavoitteet
• vahvistaa lasten (alle 18-v.) osallistumismekanismeja kansallisella ja paikallisella tasolla sekä
• kehittää lasten osallistumista tukevaa toimintaa
Organisointi ja aikataulu
• Euroopan neuvosto, Suomi ja neljä muuta EU/EN-jäsenvaltiota (PT, SN, CH, IS)
• Suomen hankeosiota koordinoi OM, kansallisina kumppaneina lapsistrategia-hanke
(VNK+STM) ja lapsiasiavaltuutetun toimisto
• Toteutetaan 1.4.2021-31.3.2023
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Euroopan tason toimenpiteet
Eurooppalaisten voimavarojen kehittäminen hyvien käytäntöjen levittämiseksi

• Kansallisten lapsistrategioiden mallinnus
• Käsikirjat, tarkistuslistat ja koulutusmateriaalit
• Euroopan neuvosto, yhteistyössä kansallisten kumppanien kanssa
Eurooppalaisen child participation leadership -verkoston perustaminen
• Tavoitteena tukea lasten osallistumismekanismien ja hyvien käytäntöjen levittämistä Euroopassa
• Euroopan neuvosto, yhteistyössä kansallisten kumppanien kanssa
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Suomen hankeosion tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoitteet

• Päätavoitteena on kehittää menetelmiä, koota hyviä käytäntöjä ja tuottaa
koulutusmateriaalia sekä tarjota viranomaisille koulutusta lasten ja nuorten
osallistumisesta.
Toimenpiteet
• Testataan ja kehitetään erilaisia lasten ja nuorten kuulemisen menetelmiä
valtioneuvostotason strategia-, kehittämis- tai säädösvalmisteluhankkeissa,
erityisesti nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeissä aiheissa.
• Päivitetään säädösvalmistelun kuulemisopas lasten ja nuorten kuulemiseen
liittyvällä aineistolla;
• Tuotetaan koulutusmateriaalia eOppivaan lasten ja nuorten kuulemisesta;
• Toteutetaan haastekampanja ministeriöille lasten ja nuorten kuulemisen
lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi.
4 |

Linkitykset hallitusohjelmahankkeisiin
Kansallinen demokratiaohjelma 2025

• Hallitusohjelman mukaisesti kansalliseen demokratiaohjelmaan on kirjattu
tavoitteeksi lisätä lasten ja nuorten parissa toimivien viranomaisten tietoisuutta
lasten ja nuorten yhdenvertaiseen osallistumiseen liittyvistä oikeuksista,
velvollisuuksista ja menetelmistä.
Kansallinen lapsistrategia
• Lapsistrategian linjausten mukaan lasten mahdollisuudet olla osallisina, tulla
kuulluksi, saada tietoa sekä toimia aktiivisena ja osaavana yhteiskunnan
jäsenenä tulee turvata kattavasti ja ikätason mukaisesti.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO)
• Nuorille suunnattuja yhteiskunnallisen osallistumisen välineitä tulee kehittää.
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Suomen hankeosion budjetti
Palkkakulut
OM; koordinaatio (1 hlö x 2
kk)

Matka- ja
majoituskulut

Ostopalvelut

YHTEENSÄ

12300

Kuulemismenetelmien
testaus, lasten ja nuorten
matkat

4500

Käynnistys- ja
päätösseminaari

2250

Tarjoilukulut

4050

Asiantuntijapalkkiot

21300

Materiaalit ja julkaisut

17500

Muut kulut
YHTEENSÄ

1125
12300

6750

43975

63025

Hankkeen organisointi ja lisätiedot
• Ohjausryhmä:
• Pj. Niklas Wilhelmsson, OM
• Jäsenet (varajäsenet suluissa): Liisa Männistö (OM), Kaisa Tiusanen (OM), Sami
Demirbas (OM), Sanna Koulu (Laura Saarinen) (STM), Johanna Laisaari (Jouni
Varanka) (VNK), Elina Pekkarinen (lapsiasiavaltuutettu)
• Pysyvä asiantuntija: Elina Stenvall, SOS-lapsikyläsäätiö

• Hanketiedot:
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM016:00/2021

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

1. Mallinnus; konkreettiset toimenpiteet
• Kansallinen demokratiaohjelma 2025 / parlamentaarinen vaalityöryhmä
• Nuortenideat.fi-kysely, Digiraadit, fokusoidut työpajat (mahdollisesti myös Nuoret
neuvonantajat -malli?)
• Teemat: kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikäraja, nuorten
demokraattinen osallistuminen
• Vastuutaho: OM, yhteistyössä osallisuuden OSKE:n ja AllYouth-hankkeen kanssa
(Lapsiasiavaltuutettu?)

• Lastensuojelulain uudistus?

• tästä oma pilottihanke meneillään; onko teemasta tarpeen järjestää vielä muita lasten ja
nuorten kuulemisia?

• Mitä muita teemoja/hankkeita meneillään, joissa lasten ja nuorten kuulemisen ja
osallistumisen menetelmiä voidaan testata ja mallintaa?
• Muita mahdollisia menetelmiä testattavaksi ja mallinnettavaksi:
• vammaisjärjestöjen kehittämät menetelmät YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen
rinnakkaisraportoinnissa
• tekoäly/chatbot
• discord-alustat (Pesäpuu ym.), anonyymit keskustelut

2. Materiaalituotanto; konkreettiset toimenpiteet
• Hyvien käytäntöjen ja mallien koonti
• Menetelmien testaus dokumentoidaan hyvin, mallinnetaan ja kuvataan
selkeästi
• Kootaan online-materiaalipaketiksi, jota tarvittaessa täydennetään muilla
esimerkeillä (esim. ilmastolain kuulemiset)

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

• Viranomaisille suunnattu verkkokoulutusmateriaali eOppivaan
• Suunnittelu ja tuotanto yhteistyössä eOppiva-toimituskunnan kanssa
• Alustava sisältörunko käsitelty toimituskunnassa alkuvuonna 2021

3. Tulosten- ja tiedonlevitys; konkreettiset
toimenpiteet
• Kansallinen käynnistysseminaari ja päätösseminaari
• Tavoitteena n. 70 osallistujaa/seminaari
• Käynnistysseminaari pääosin verkossa? Ajankohta? Kesäkuu/elo-syyskuu?

• Haastekampanja ministeriöille
• Nostetaan esiin hankkeessa koottuja malleja ja hyviä käytäntöjä
• Käynnistetään haastekampanja, jossa ministeriöiden valmistelijoita kannustetaan
ottamaan mallit ja menetelmät käyttöön omissa hankkeissaan

• Säännöllinen viestintä hankkeen tuloksista ja tuotoksista sidosryhmille
ja verkostoille
• Verkkouutiset
• Some
• Sähköpostiviestintä/uutiskirjeet eri verkostoille (DINO, DIOK jne.)

Aikataulu 2021

• Hanke käynnistyy
• Ohryn 1. kokous
• Nuortenideat.fi-kysely
• Hankesuunnitelman
tarkennus

Huhtitoukokuu

Kesä-elokuu
• Nuortenideat.fi-kyselyn
purku
• Syksyn kuulemisten
valmistelu
• Käynnistysseminaari

• Digiraadit ja työpajat/
Nuoret neuvonantajat?
• Ohryn 2. kokous

Syys-lokakuu

Marrasjoulukuu
• Hyvien käytäntöjen koonti
• Materiaalipaketin
suunnittelu ja toimitus
• Säädösvalmistelun
kuulemisoppaan päivitys
• Ohryn 3. kokous

Aikataulu 2022-2023
• Hyvien käytäntöjen
koonti (jatkuu)
• Materiaalipaketin
suunnittelu ja toimitus
(jatkuu)
• Säädösvalmistelun
kuulemisoppaan
päivitys (jatkuu)
• eOppiva-koulutuksen
tuottaminen
käynnistyy
• Haastekampanjan
suunnittelu
• Ohryn 4. kokous
Tammi-

helmikuu 2022

Maalishuhtikuu 2022
• eOppiva-koulutuksen
tuottaminen (jatkuu)
• Haastekampanjan
käynnistys

• Haastekampanjan
toteutus (jatkuu)
• eOppiva-koulutuksesta
viestintä
• Ohryn 5. kokous

Touko-kesäkuu
2022

Kesä-syksy
2022
• Haastekampanjan
toteutus jatkuu
• Ohryn 6. kokous

• Päätösseminaari
• Ohryn 7. kokous
• Loppuraportointi
• Tuloksista viestintä
• Hanke päättyy 03/2023

Tammimaaliskuu 2023

Hankehallinto
• Grant Agreement ja Consortium Agreement
• Talousseuranta ja -raportointi, hankinnat ja kilpailutukset
• Hankeraportointi (komission portaalissa)
• Continuous reporting: electronic submission of deliverables and other project-related
information
• Fill in information on "Summary for publication", including link to website and
image(s)
• Report on milestones (achieved? when?)
• Report on critical risks (unforeseen risks?)
• Fill in information on dissemination and communication activities
• Fill in information on training activities (e.g. training, workshop, seminar, conference,
event, etc.)

EU-rahoituksen näkyvyys
• Kaikessa viestinnässä ja julkaisuissa EU-lippu + maininta:
• ”Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja
kansalaisuusohjelmasta (2014-2020)”

• Julkaisuissa lisäksi ”disclaimer”:
• "The content of this [insert appropriate description, e.g. report, publication,
conference, etc.] represents the views of the author only and is his/her sole
responsibility. The European Commission does not accept any responsibility
for use that may be made of the information it contains."

Child Safeguarding Policy
• Pakollinen kaikissa hankkeissa, joihin osallistuu lapsia ja nuoria
• Suomen policy-dokumentti ja liite (Lasten suojelemista koskevat
toimenpiteet) lähetetty komission hyväksyttäväksi
• Ei vielä lopullista kuittausta

• Päivitetään tarpeen mukaan hankkeen aikana
• Miten julkaistaan ja tiedotetaan policystä?
• Valmis versio käännätettävä ruotsiksi
• Julkaisu Hankeikkunassa + linkitys tapahtumien, kuulemisten ym. yhteydessä?

OIKEUSMINISTERIÖ
Hankkeen koordinaattori:
Erityisasiantuntija Liisa Männistö
Demokratia- ja vaalit -yksikkö
Demokratia- ja julkisoikeusosasto,
Oikeusministeriö
Liisa.mannisto@om.fi

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

