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Lasten ja nuorten osallistumisoikeudet ja niiden edistäminen Suomessa
Pilotointihankkeen päätösseminaari: Euroopan neuvoston työkalu lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten
osallistumisoikeuksien edistämisen arvioimiseksi
Aika:
Paikka:

29. tammikuuta 2019 klo 9.00-12.30
Säätytalo, Sali 3 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki)

Miten hyvin lasten oikeus osallistua päätöksentekoon on turvattu kansallisessa lainsäädännössämme?
Millaisia rakenteita ja järjestelmiä Suomessa on lasten ja nuorten osallistumisen turvaamiseksi? Ovatko lapset
itse tietoisia oikeuksistaan ja kokevatko he osallistumiskanavat toimiviksi?
Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun, jonka avulla jäsenmaat voivat mitata edistystään
lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumisoikeuksien turvaamiseksi. Oikeusministeriö toteutti vuonna
2019 arviointityökalun pilotointihankkeen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja
kulttuuriministeriön, sisäministeriön, lapsiasiavaltuutetun toimiston, Suomen Kuntaliiton, etnisten suhteiden
neuvottelukunnan sekä Lastensuojelun Keskusliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.
Pilotointihankkeen päätteeksi oikeusministeriö järjestää seminaarin, jossa esitellään hankkeen ohjausryhmän
hyväksymä luonnos arviointiraportiksi sekä keskustellaan jatkotoimenpiteistä lasten osallistumisoikeuksien
edistämiseksi.
Lisätietoja:
erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö (etunimi.sukunimi@om.fi, p. 0295 150231)
Pilotointihanke oikeusministeriön verkkosivuilla: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM001:00/2019
Huom! Seminaarin osallistujia pyydetään saapumaan paikalle hyvissä ajoin ennen ohjelman alkua ja
varaamaan riittävästi aikaa turvatarkastukseen. Turvatarkastuksen yhteydessä tarkistetaan osallistujien
henkilöllisyys (esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus).

Tervetuloa!

Hanke on saanut rahoitusta
Euroopan neuvostolta
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OHJELMA
Seminaarin kielinä ovat suomi ja englanti (ei tulkkausta).
Seminaarin puheenjohtajana toimii ylijohtaja, osastopäällikkö Johanna Suurpää oikeusministeriöstä.
8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9.00

Seminaarin avaus
Johanna Suurpää, ylijohtaja, osastopäällikkö, oikeusministeriö

9.15

”Kuullaan, mutta ei kuunnella” – Lasten osallistumisoikeudet Suomessa -arviointiraportin ja
pilotointihankkeen tulosten esittely
Liisa Männistö, erityisasiantuntija, oikeusministeriö

9.35

Kommenttipuheenvuorot
Mari Väistö, osallisuuskoordinaattori, Lastensuojelun Keskusliitto ry
Jenni Helenius, nuorisotyön päällikkö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Mari Sjöström, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Marjo Malja, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

10.15

Kysymyksiä & keskustelua

10.35

Tauko

10.50

Good practices and recommendations from assessment projects in other Council of Europe
Member States
Maren Lambrecht-Feigl, Programme Officer, Children's Rights Division, Directorate General of
Democracy, Council of Europe

11.10

Kansallinen lapsistrategia ja lasten osallistumisoikeudet
Johanna Laisaari, pääsihteeri, valtioneuvoston kanslia

11.25

Paneelikeskustelu: Arviointihankkeen tulosten hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteet
Matias Mäkiranta, puheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NuVa ry
Kirsi Pollari, kansallisen lapsistrategiatyön asiantuntija
Terhi Tuukkanen, erikoistutkija, lapsiasiavaltuutetun toimisto
Niklas Wilhelmsson, yksikön päällikkö, oikeusministeriö

12.10

Seminaarin päätös
Maren Lambrecht-Feigl, Programme Officer, Children's Rights Division, Directorate General of
Democracy, Council of Europe
Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja, oikeusministeriö

12.30

Tilaisuus päättyy

