Asiantuntijahaastattelut Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumisoikeuksien
pilotointihankkeen tilannekuvauksen täydentämiseksi
Haastateltavat






Kuusamon sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen
Kirkkonummen sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala
Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi
Turun tyttöjen talon toiminnanjohtaja Nina Pietikäinen
Romano Mission toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund, nuorisotyöntekijä Angelica Vironen ja
projektikoordinaattori Pia Kara

Haastattelurunko
Osallistumisoikeuksien tunnettuus ja yhdenvertaisuus
1. Mikä on kuntasi/järjestösi tietopohja lasten ja nuorten osallistumisoikeuksista?
2. Minkälaiset tekijät vaikuttavat lasten yhdenvertaiseen osallistumiseen?
-

Miten haasteisiin on pyritty vastaamaan?

-

Pyritäänkö ja miten kunta-/järjestötyössä huomioidaan myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset
ja nuoret?

3. Onko kunnassa tehty yhdenvertaisuussuunnitelmaa?
4. Miten teidän kokemuksen mukaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset on huomioitu
osallistumisen näkökulmasta?
5. Tunnetaanko ylipäätään lasten osallistumisoikeuksia?
6. Mikä on järjestöjen rooli ja vahvuus lasten ja nuorten osallisuudessa?
Osallistumisoikeuksien tiedon lisääminen
7. Onko järjestö/kunta toiminnallaan pyrkinyt lisäämään tietoisuutta lasten osallistumisoikeuksista?
- Suurimmat haasteet lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien tiedon levittämisessä?
- Miten haasteeseen on vastattu?
8. Koetko, että jotkut ammattiryhmät tarvitsisivat koulutusta lasten oikeuksista?
- Jos kyllä, niin mitkä?
9. Tietävätkö lapset ja nuoret kenelle voivat kertoa ja mistä saada tukea, jos heidän oikeuksiaan
loukataan?
10. Onko kunta/järjestö pyrkinyt selvittämään lasten ja nuorten näkemyksiä ja kokemuksia heidän
oikeuksiensa toteutumisesta arjessa?
Osallistuminen päätöksentekoon
11. Miten koet, että päätöksenteossa otetaan huomioon lasten ja nuorten osallistuminen?
(valtakunnallisesti, paikallisesti)
- Miten kunnassa eri hallinnonaloilla lapsia kuullaan päätöksenteossa?

12. Millä keinoin lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan? (valtakunnallisesti, paikallisesti)
- Pyritäänkö ja miten huomioidaan myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
13. Millä keinoin järjestöt voivat edesauttaa lasten ja nuorten osallistumista?
14. Onko toimintakeinoja ja menetelmiä, jotka mahdollistavat kaikkien lasten osallistumisen?
15. Onko lasten osallistumisella aitoa vaikutusta?
-

Suhtaudutaanko lasten osallistumiseen kunnioittavasti?

16. Seurataanko lasten ja nuorten kuulemisen toteutumista?
- Jos kyllä, miten?
17. Tiedotetaanko lapsille ja nuorille päätöksenteosta heille ymmärrettävällä tavalla?
18. Onko kunta/järjestö selvittänyt lasten ja nuorten näkemyksiä kuulluksi tulemisen kokemuksista?
Lasten palvelut ja osallistuminen
19. Pystyvätkö lapset ja nuoret mielestäsi vaikuttamaan niihin palveluihin, jotka ovat heille tarkoitettuja?
20. Kerääkö kunta systemaattisesti tietoa siitä, mitä palveluja lapset käyttävät?
21. Miten lapsilta on kerätty palautetta?
22. Voivatko lapset ja nuoret itse vaikuttaa siihen, millaisissa asioissa ja millaisin menetelmin heitä
kuullaan?
- Miten lapset pääsevät osallistumaan niihin palveluihin, jotka ovat erityisesti suunnattu
heille?
23. Onko palautemekanismeissa huomioitu lapsiystävällisyys?
-

Jos on, niin miten?

Oikeuksien koordinointi ja koulutus
24. Huomioidaanko lasten oikeuksien sopimuksen velvoitteet myös kaikessa sellaisessa päätöksenteossa,
jotka eivät suoraan koske lapsia, mutta vaikuttavat heihin?
25. Mitkä ovat keskeisiä instituutiota lasten osallistumisen näkökulmasta?
-

Onko kunnassa tahoa, joka seuraa lasten oikeuksien toteutumista?

26. Tarjotaanko kunnassa/järjestössä lisäkoulututusta lasten ja nuorten osallistumisoikeuksista?

