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Lapsiystävällinen kunta, koordinaatioryhmän kokous, toimintasuunnitelman 2018 – 2020 1. seuran-
takokous 

 
Aika Keskiviikkona 13.3.2019, klo 16.30 – 18.10 
 
Paikka Kunnantalo, 4. krs, kokoushuone Mathilda 
 
Läsnä 
Unicefin edustajat: 

Sanna Koskinen, erityisasiantuntija (skypen välityksellä) 
Johanna Laaja, erityisasiantuntija (skypen välityksellä) 

Toimialojen edustajat: 
Päivi Sorvari (varaedustaja Johanna Lindeman), sivistys- ja vapaa-aika 
Sirkku Pekkarinen-Keto (varaedustaja Tuula Malmi-Suominen) 
Ansa Virtanen (varaedustaja Merja Puromies), kuntatekniikka 
Susanna Järvenpää, pysyvä varajäsen, konsernihallinto 
Ulla Gahmberg, valmistelija / sihteeri konsernihallinto 

 
Poissa 
Luottamushenkilöiden edustajat:  

Erkki Majanen, pj (varaedustaja Riikka Purra), poissa 
Linda Basilier, vpj (varaedustaja Marjut Frantsi –Lankia), poissa  
Emmi Wehka-Aho (varaedustaja Rita Holopainen), poissa 
Johanna Fleming (varaedustaja Pekka M. Sinisalo), poissa 

Nuorisovaltuuston edustaja: 
Onni Virtanen (varaedustaja Alexandra Obrey), poissa 
 

 
Kokouksessa 1/2019 käsiteltävät asiat: 
 
1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen ...................................................................................... 2 

2. Tiedotus ........................................................................................................................................................... 2 
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1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Kokouskutsun mukaan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksessa läsnä ole-
vat jäsenet ja varajäsenet.  
 
Todettiin, että paikalle ei ollut saapunut yhtään luottamushenkilöä. Kokouksella ei ollut 
puheenjohtajaa.  Kokousjärjestelyistä sovittaessa oli päätetty, että Unicefin edustajat 
Sanna Koskinen ja Johanna Laaja osallistuvat skypen välityksellä kokoukseen.  
 
Päätös:   
 
Päätettiin, että pidetään seurantakokous teknisenä kokouksena Unicefin edustajien ja 
viranhaltijaedustajien kanssa. Kokousjärjestelyistä sovittiin myös, että kokous etenee 
Unicefin esittämien seurantakysymysten pohjalta.  Seurantakysymykset ovat kohdassa 
3. 
 
 

2. Tiedotus 
Koordinaatioryhmän kokousaineisto tallennetaan https://www.kirkkonummi.fi/lapsiys-
tavallinen- kunta  -sivulle.  
 
Päätös:  
 
Tallennetaan muistio ja luettelo seurantakokouksessa todetuista toimialoilla valmiste-
lussa olevista hankkeista kunnan verkkosivuille.  
 
 
 

3. Unicefin lapsiystävällinen kunta – 2018- 2020 - toimintasuunnitelman 1. seuranta 
 
Vuosien 2018 – 2020 toimintasuunnitelmaksi on hyväksytty Unicefin rakennuspalikka 
5:een sisältyvä Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.  
 
Osa hankkeista, jotka sisältyvät toimintasuunnitelmaan, on toimialoilla käynnistetty jo 
ennen toimintasuunnitelman hyväksymistä ja osa on käynnistetty vasta toimintasuunni-
telman hyväksymisen jälkeen. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa 2019.  
 

https://www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinen-
https://www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinen-
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Kyseessä on Unicefin koordinoiman Lapsiystävällinen kunta – toimintamallin vuosittai-
nen seurantakokous, joka pidetään toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  
 
Unicefin edustajien kanssa oli sovittu, että kunta toimittaa etukäteisesti yhteenvedon 
hankkeiden nykyisestä valmistelutilanteesta ja että kokous käytännössä etenee Unicefin 
edustajien esittämien seurantakysymysten pohjalta.  Yhteenveto on pöytäkirjan liit-
teenä ja kokouskansiossa. 
 
Seurantakysymykset pääosin olivat seuraavat: 
 
- toimintasuunnitelman päätavoitteet ja konkreettiset toteutuneet toimenpiteet? 
- mitä on tehty? onnistumiset? haasteet? 
- onko kunnassa käytössä lapsivaikutusten arviointi?  
- miten haavoittuvassa asemassa olevat lapset/lapsiryhmät on huomioitu osana LYK-

työtä? 
- miten lapset ja nuoret ovat olleet mukana kehittämistyössä?   
- miten LYK-toiminta ja periaatteet näkyvät kunnan ohjaavissa asiakirjoissa (strategi-

assa yms.)?  
- miten LYK-työn koordinaatiorakenne ja työskentely toimivat? 
- LYK-jatkotyön päätavoitteet; miten tästä eteenpäin? 
 
  
Toimialat esittelivät tilannetta ja käytiin keskustelua em. kysymysten osalta. Todettiin 
mm. seuraavia asioita. 
 
- Aina ei ole selvää, mitkä nuoret ovat haavoittuvassa asemassa, onko kyse taloudelli-

sesta tilanteesta vai esim. fyysisestä etäisyydestä, joka tavalla tai toisella asettaa 
nuoren haavoittuvampaan tilanteeseen. 
 

- Hankkeita pyritään suuntaamaan erilaisiin lapsiin ja nuoriin sekä kehittämään mata-
lan kynnyksen palveluita, esimerkkinä perusturvapalveluiden pyydä apua-nappi, joka 
on kaikille lapsiperheille käytettävissä. 

 
- Kunta on panostanut yhdenvertaisten edellytysten luomiseksi nuorten harrastus-

mahdollisuuksissa, lastensuojelulapsille myönnetään avustuksia harrastusmahdolli-
suuksiin (seuramaksut voivat olla tuntuvia); kunta on myös mm. pilotoinut erityisen 
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tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämisessä; 
kunta on myös palkannut harrastuskoordinaattorin, joka aloitti maaliskuussa 2019. 

 
- Koulujen ja päiväkotien ruokalistoissa huomioidaan lasten ja nuorten antamat pa-

lautteet, ”ruokaraati”, käytäntöä viedään myös päiväkoteihin, ruokalistoissa otetaan 
huomioon myös erityisruokaa tarvitsevat, kouluihin on viety tarvittaessa myös väli-
palakäytännöt. 

 
- Suunnitelmat lasten ja nuorten osallistamisen lisäämiseksi rakentamisessa ja julkis-

ten tilojen suunnittelussa on juuri käynnistetty; kuitenkin todettiin, että osallista-
mista on jo tähänkin mennessä käytännössä toteutettu mm. kyselyiden ja työpajo-
jen avulla, joissa lapset ja nuoret ovat voineet antaa aloitteita ja palautetta eri me-
netelmillä. 

 
- Kaksi kunnan alakoulua on ollut ”lapsenoikeusperustaisen koulun” pilottihankkeessa 

mukana. Kunnassa on halukkuutta laajentaa mallia, mutta työ odottaa käytännössä 
Unicefin ohjeistusta, miten hankkeessa edetään.  

 
- Nuorisovaltuuston tekemän aloitteen pohjalta kunta lisäsi nuorten kesätyöllistämis-

määrärahoja tuntuvasti ja kaikille peruskoulun päättäville tarjottiin v 2018 kahden 
viikon kesätyöpaikka. 

 
- Erään nuoren kesätyötehtävänä oli selvittää, miten kunnan verkkosivut palvelevat 

nuoria. Tätä työtä on jatkettu ja nuorille ollaan kehittämässä omaa sivua kunnan 
verkkosivuilla, jossa on ”matalan kynnyksen” aloite/palaute/vuorovaikutusmahdolli-
suus ja koottua lapsia/nuoria koskevaa tietoa. Kunnan sivut nuorille.  

 
- ”Nuorten uutiset”- kehitteillä, nuoret toimittavat itse itseään kiinnostavia videoituja 

uutislähetyksiä. Kiertävät toimittajat, yhteistyö oppilaitosten kanssa, kunnan vies-
tintä koordinoi.  

 
- Vuosittainen Lapsi mukaan töihin –päivän järjestäminen kunnantalolla 

 
- Perusturvapalveluissa selvitetään kuntalain mahdollistamat osallistumis- ja vaikutta-

mistavat. Näitä käsitellään sekä lainsäädännön näkökulmasta että keskustellen osal-
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lisuuspelin tuella kuntalaisten osallisuuden mahdollisuuksista ja toteuttamisesta. Ve-
tovastuun tilaisuuden järjestämisestä kantavat perusturvapalveluiden hallintopalve-
lut. Se toteutetaan oman henkilöstön voimin.  

 
- Nuorisovaltuuston edustaja on mukana kunnanvaltuuston sekä sivistyspalvelujen 

lautakuntien ja jaostojen kokouksissa.  
 

- Koulujen oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden yhteisiä tapaamisia ”kyselytunteja” 
jatketaan, seuraava tapaaminen on 10.4.2019. Kutsut on lähteneet ja aiheena on 
nuorten harrastusmahdollisuudet.  
 
Kehityskohteita ja tulevia tavoitteita: 
 

o Kunnassa ei ole käytössä lapsivaikutusten arviointia. Seurantakokouksessa 
arvioitiin, että lapsivaikutuksen käyttöönotto voisi lisätä ja systematisoida 
tietoa siitä, miten kunnan toiminnot kohdistuvat lapsiin ja nuoriin.   
 

o Kunnassa on lapsiköyhyyttä, joka jää usein huomaamatta. Toimenpiteet lap-
siköyhyyden poistamiseksi on kehityskohde.  

 
o Merkittävää on, että lapsiystävällisen kunnan tavoitteita on kyetty sisällyttä-

mään valtuuston hyväksymään hyvinvointiohjelmaan. Tavoitteena on edel-
leen yleisesti pyrkiä lisäämään lasten ja nuorten tarpeiden näkyväksi teke-
mistä niin että tarpeet tulisi huomioiduksi kunnan päätöksenteossa, tavoit-
teissa, määrärahoissa.   

 
 
4. Seuraavat koordinaatioryhmän kokoukset 

 
Todetaan, että koordinaatioryhmän seuraava kokous pidetään 9.5.2019 klo 17 kokous-
huone Hermannissa. Syksyllä 2019 ennen talousarvion valmistelua pidetään toinen ko-
kous. Sovittiin myös, että tarvittaessa on mahdollisuus pitää yhteyttä sähköpostin välityk-
sellä kokousten välillä.  

 
    
5. Kokouksen päättäminen 
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Kokous päätettiin klo 18.10. 
 
    
Ulla Gahmberg 
sihteeri 


