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Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hankkeen ohjausryhmä
Kokous 1/2021

Aika

26.4.2021 klo 10.30-12.00

Paikka

Teams

Osallistujat
(suluissa varajäsenet)

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

Pysyvät asiantuntijat

(x) Elina Stenvall, SOS-lapsikyläsäätiö

Kutsutut asiantuntijat

(x) Anton Schalin, Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Asialista
1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.31. Todettiin läsnäolijat ja käytiin
esittäytymiskierros.

2

Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin sillä muutoksella, että kohtien 3 ja 4 käsittelyjärjestys
vaihdettiin toisinpäin.

3

CP4Europe-hankekokonaisuuden esittely (liite 3.1)

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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Liisa Männistö esitteli CP4Europe-hankekokonaisuuden sekä Suomen
hankeosion tavoitteet, toimenpiteet, alustavan aikataulusuunnitelman ja
budjetin.
4

Ohjausryhmän kokoonpano, toimeksianto, tehtävät ja
työskentelytavat (liite 4.1)
Todettiin ohjausryhmän kokoonpano, toimeksianto ja tehtävät sekä
sovittiin työskentelytavoista. Tarkoitus on tuoda hanketta koskevat
keskeiset linjaukset ja painotukset ohjausryhmän käsiteltäväksi.
Tavoitteena on saada hankkeen tulokset konkretisoitua ja juurrutettua
mukana olevien organisaatioiden normaaliin toimintaan. Työskentelyssä
on tärkeää poikkihallinnollisuus sekä eri viranomaisten ja nuorten
kuuleminen ja osallistuminen.
Todettiin, että Euroopan tason hankkeelle tullaan asettamaan
ohjausryhmä, jonka kokoonpano ei vielä ole tiedossa. Hanke on myös
kytköksissä mm. kansalliseen demokratiaohjelmaan. Kansallisella
hankeosiolla on melko tarkkarajaiset tavoitteet ja tehtävät, jotka on
määritelty hankesuunnitelmassa.

5

Hankesuunnitelma: budjetti, toimenpiteet ja aikataulutus (liite 5.1)
Todettiin hankkeen kansallisen osion budjetti ja hyväksyttiin alustava
hankesuunnitelma. Käytiin keskustelua suunnitelman yksityiskohdista.
Todettiin, että hankkeella on yhtymäkohtia mm. meneillään olevaan, STNrahoitteiseen SILE-tutkimushankkeeseen (Lainsäädännön vaikutukset
hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin
ratkaisuihin) sekä STM:n lastensuojelulakipilottiin. Myös ilmastolakihanke
on kiinnostava hankkeen tavoitteiden näkökulmasta.
Lainvalmistelun kehittämisen kannalta on tärkeä saada esimerkkejä
lainvalmisteluhankkeista, joissa on käytetty innovatiivisia menetelmiä
lasten ja nuorten kuulemiseksi ja osallistamiseksi. Lisäksi on tarpeen
tarkastella kriittisesti, miten kuulemista on hyödynnetty eri
lainvalmisteluhankkeissa. Todettiin, että myös STN-rahoitteisten AllYouth-
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ja CORE-hankkeiden havainnot ja tulokset kannattaa hyödyntää tässä
hankkeessa.
Todettiin, että lapsiasiavaltuutetun Nuoret neuvonantajat -mallia käytetään
säännöllisesti lapsiasiavaltuutetun toimistolla. Lisäksi syksyllä on
käynnistymässä pysyvämpi ”Asiantuntijaluokka/-ryhmä”, joka voisi
mahdollisesti olla yksi tässä hankkeessa hyödynnettävä malli.
Ohjausryhmän jäseniä pyydettiin ilmoittamaan Liisa Männistölle, mikäli
heidän tietoonsa tulee sellaisia lainvalmisteluhankkeita, joissa lasten ja
nuorten kuulemisen menetelmiä voitaisiin testata, ja joissa valmistelijoita
voitaisiin tukea kuulemisessa tämän hankkeen puitteissa.
Päätettiin siirtää hankkeen käynnistysseminaari alkukesästä syksyyn
aikataulullisista syistä.
Tuotiin esiin, että STM:ssä on yhteistyössä Euroopan komission kanssa
käynnistymässä lasten kuulemisprosessi, jonka tarkemmat sisällöt ja
toimenpiteet ovat vielä toistaiseksi avoinna. Suomen osalta teemana tulee
olemaan ”giving a voice to every child” ja kuulemiset toteutetaan
aikavälillä 15.5.-15.7.2021. Prosessi jatkuu syksyllä 2021.
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Lasten suojelemista koskevat toimenpiteet (Child safeguarding
policy) (liite 6.1)
Liisa Männistö kertoi Child safeguarding policy -asiakirjan
valmisteluprosessista. Komissiolta on pyydetty vahvistusta asiakirjan
hyväksynnälle, mutta sitä ei ole toistaiseksi vielä saatu. Asiakirjaa on
tarkoitus tarpeen mukaan päivittää ja täydentää hankkeen aikana.
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Hallinnolliset asiat (liitteet 7.1, 7.2)
Merkittiin tiedoksi hankehallintoon liittyvät asiat (rahoitussopimus ja
partnerisopimus, taloushallinto, raportointivelvoitteet).

8

Muut asiat
Ei muita asioita.

9

Seuraava kokous
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Seuraava kokous pidetään loppukesällä tai alkusyksystä. Ajankohta
sovitaan Doodlella.
10

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02.

