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Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-,
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020)

Lasten ja nuorten osallisuus hallitusohjelmassa
Kansallinen
demokratiaohjelma 2025
• Tavoitteena on turvata riittävä
osaaminen ja valmiudet nuorten
yhdenvertaiselle osallistumiselle

Valtakunnallinen
nuorisotyön ja -politiikan
ohjelma (VANUPO)
• Tavoitteena on taata nuorille
keinot ja taidot osallistumiseen ja
vaikuttamiseen

Kansallinen lapsistrategia
• Lasten osallisuus on
läpileikkaavana teemana ja
tavoitteena on parantaa lasten
osallisuutta, oikeutta tulla
kuulluksi ja tiedonsaantia

Demokratiaohjelman, VANUPOn ja lapsistrategian tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet
muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joiden avulla hallitus vahvistaa lasten ja nuorten
yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hanke 2021-2023
• Suomi pilotoi Euroopan neuvoston kehittämää lasten osallistumisoikeuksien
arviointityökalua (CPAT) vuonna 2019. Arviointiraportin mukaan lapsia ja nuoria
kuullaan, mutta ei välttämättä kuunnella päätöksenteossa.
• Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten osallistumista päätöksentekoon
kansallisella tasolla.
• Hankkeessa kehitetään menetelmiä, kootaan hyviä käytäntöjä, tuotetaan
koulutusmateriaalia ja tarjotaan viranomaisille koulutusta lasten osallistumisesta.
• Hanke on osa Euroopan neuvoston koordinoimaa CP4Europe-projektia, johon
osallistuvat Euroopan neuvoston ja Suomen lisäksi Tšekki, Slovenia, Portugali ja
Islanti.
• Suomen hankeosiota koordinoi oikeusministeriö ja kumppaneina toimivat
kansallinen lapsistrategia ja Lapsiasiavaltuutettu.
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin
perusoikeus-, tasa-arvo- ja
kansalaisuusohjelmasta (2014-2020)

Turvallisen tilan periaatteet
• Avoimuus. Ollaan avoimia ja mietitään asioita yhdessä.
• Kunnioitus. Kunnioitetaan toisiamme. Annetaan toisille tilaa puhua, ei kiusata tai
vähätellä toisten sanomisia.
• Tasapuolisuus. Kohdellaan kaikkia yhdenvertaisesti ja otetaan kaikki mukaan
syrjimättä.
• Kannustus. Kuunnellaan ja kannustetaan toisiamme.
• Rentous. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua, ei ole oikeita tai vääriä
vastauksia.
• Ymmärrettävyys. Puhutaan ymmärrettävästi. Etenkin aikuiset kiinnittävät
huomiota siihen, miten puhutaan. Kysy, jos et ymmärrä!
• Vapaaehtoisuus. Osallistuminen on vapaaehtoista. Mihinkään ei ole pakko
vastata ja aina saa lähteä pois, jos yhtään siltä tuntuu!
• Huolenpito. Mikäli huomaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää
sivustakatsojaksi vaan puutu rohkeasti tilanteeseen.
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