
 

 

 

 

 

 

 

Riihimäen Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 10, 3/2021 

Aika: torstai 18.3.2021 kello 15:00 – 16:33 

Paikka: Microsoft Teams –kokous  

Osallistujatt:     

Hannele Saari, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja 

Ahtonen –Huuskonen Jaana, Riihimäen seudun perhekeskus, perhekeskuskoordinaattori  

Hansson Tea, Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymä, terveyden edistämisen osastonhoitaja 

Jokinen Sari, kaupunginhallituksen edustaja, poissa 

Jukarainen Kari, Riihimäen lukion ja aikuislukion rehtori, poissa 

Koistinen Taina, hankekoordinaattori, Oikeus oppia hanke 

Kuronen Helena, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, 

Laitinen Marko, opetus- ja nuorisopalvelut, nuorisopalvelupäällikkö, poissa 

Matkala Niina, elinvoiman toimialue, yleiskaava-arkkitehti 

Mattila Hannu , tekninen palvelukeskus, rakennuspäällikkö, poissa 

Merjola Minna, Riihimäen MLL, yhdistysten edustaja, poissa. Sijaisena Anne Pullinen. 

Mutanen Marjo, perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelupäällikkö 

Tervatuli Riikka, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja 

Törrönen Katja, hallinto- ja konsernipalvelut, hallintopäällikkö 

Vehmas Heli, Riihimäen evlut. –seurakunta, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja 

Vesén Anna, elinvoiman toimialue, vastaava kulttuurituottaja 

Viskari Kaija, sivistyksen ja osaamisen toimialue, kirjastotoimenjohtaja, poissa 

Helenius Marjut, koordinaatioryhmän sihteeri, Unicef –yhdyshenkilö 

 

1. Edellisen muistion hyväksyminen 

Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen  ( LYK 9,  2/ 2021) muistio. 

 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

Muistiinpanoja: Yhdyshenkilö liittää hyväksytyn muistion LYK –sivustolle 
https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/   

  
2. Leedsin –mallin esittely 

Puheenjohtaja Hannele Saari osallistui 9.3.2021 webinaariiin: Leeds – lapsiystävällinen kaupunki, 

kuinka se tehtiin?  

Leedsin kaupungin lasten ja perheiden palvelut ovat kokeneet merkittävän muutoksen viimeisen 10 

vuoden aikana. Hannele kertoo webinaarin pohjalta, mikä Leedsissä on muuttunut ja mitä Leedsin 

toimintatavoista voitaisiin soveltaa myös Riihimäellä.   

 

Päätös: Kuultiin Hannele Saaren yhteenveto webinaarin sisällöstä. 

Muistiinpanoja:  Linkkejä puheenjohtajan esittelemään  Leeds-kaupungin (Iso Britannia) lapsiystä-

vällisyys- toiminnasta: 

yleisesittelyä: https://www.leeds.gov.uk/childfriendlyleeds/cfl-the-story 

- ohjelma-flyer: https://www.leeds.gov.uk/childfriendlyleeds/Documents/CMT18-
022%20Childrens%20and%20YP%20Plan%2018-23.pdf  

- kiva esittelyvideo: https://youtu.be/EGv5svblJKk 

https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
https://www.leeds.gov.uk/childfriendlyleeds/cfl-the-story
https://www.leeds.gov.uk/childfriendlyleeds/Documents/CMT18-022%20Childrens%20and%20YP%20Plan%2018-23.pdf
https://www.leeds.gov.uk/childfriendlyleeds/Documents/CMT18-022%20Childrens%20and%20YP%20Plan%2018-23.pdf
https://youtu.be/EGv5svblJKk


3. Tilannekatsaus 

Unicef on järjestänyt yleisperehdytyksen ti 16.3. klo 9-10. UNICEF on lähettänyt koordinaattorille   

kalenterikutsun ja Teams-linkin, joka on välitetty edelleen ryhmän jäsenille. 

 

UNICEF tiedottaa seuraavista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista  
 UNICEF järjestää 14.4. klo 13-15 webinaarin ”Miten kunta turvaa hyvän elämän haavoittuvassa 

asemassa oleville lapsille?”. Webinaarissa nostetaan esille kunnan merkittävää roolia lapsen oikeuk-
sien turvaajana mm. kuntaministeri Sirpa Paateron sekä eri asiantuntijoiden näkökulmasta. We-
binaarissa kerrotaan myös uusitusta Lapsiystävällinen kunta -mallista. Ohjelma julkistetaan kokonai-
suudessaan 22.3. alkavalla viikolla.  

Linkki UNICEFin Twitterin Save the date -mainokseen + ohessa  kuva, jota voi halutessaan jakaa. 

 
 Tulossa: UNICEFin Maailman tärkein ilta -ohjelma pe 19.3. klo 20 MTV3-kanavalla. Kannattaa olla 

kuulolla! Mukana huippuartistien lisäksi ensimmäistä kertaa insertti Lapsiystävällinen kunta -työstä 
Suomessa – äänessä lapset ja nuoret Hämeenlinnasta!  

 
 Olette jo varmasti huomanneetkin, mutta tässä vielä: Kansallinen lapsistrategia julkaistiin muutama 

viikko sitten, materiaalit STM:n sivuilla  ja strategian omilla kampanjasivuilla.  

 

 Lapsiasiavaltuutetulta tuli viime viikolla muistutus lapsen oikeuksien varmistamisesta poikkeus-
aikana .  
 

 UNICEF on mukana Ääni Lapselle -kuntavaalikampanjassa. Viestimme kampanjan hyviä materiaale-

ja somessa. Materiaaleja voi hyödyntää kuka tahansa, joten kannattaa käydä tsekkaamassa kamp-

piksen sivut.  

 

 Jos teillä on Lapsiystävällinen kunta -mallin viestintään liittyviä kysymyksiä tai toiveita, niin olettehan 

yhteydessä viestinnän asiantuntijaamme Minnaan (minna.suihkonen@unicef.fi). Minna tulee kevään 
aikana kokoamaan viestintävinkkejä työnne tueksi. 

o Pikavinkkinä hashtagien käytöstä somekanavissanne: Kannattaa käyttää postauksissanne 
hashtagia #LapsiystävällinenKunta #LapsenOikeudet. Voitte myös merkitä postauksiinne ha-
lutessanne Suomen UNICEFin, @unicef_finland, niin voimme nostaa viestejänne omissa 
kanavissamme.    

 
 Lopuksi vielä Kiitos teille kaikille, jotka autoitte keräämään suomalaisten lasten ja nuorten näkemyk-

siä EU:n lapsistrategiaa varten. Helmikuun lopulla julkaistiin raportti ‘Our Europe, Our Rights, Our 
Future – Children and young people’s contribution to the new EU Strategy on the Rights of the Child 

and the Child Guarantee’, johon on koottu yli 10 000 lapsen ja nuoren näkökulmia ympäri maailmaa. 

Liitteenä (PDF) löydätte suomalaisten lasten vastaukset (140 vastaajaa). Kuntakohtaisesti niitä ei 
ikävä kyllä ole saatavilla. Kun kysyttiin, mitä EU:n tulisi priorisoida, tärkeimmäksi asiaksi lapset ja 
nuoret nostivat niin Suomessa kuin kaikkien maiden keskiarvona syrjimättömyyden. 

o HUOM: Jos julkaisette Suomea koskevia tietoja, niin liitättehän tämän lauseen mukaan 
”Vaikka tämän raportin analyysi perustuu UNICEFin tietoihin, niin UNICEF ei ole vas-
tuussa tämän raportin sisällöstä, analyyseistä ja havainnoista."  

o Taustaksi: Valmistellessaan uutta EU:n lapsen oikeuksien strategiaa vuosiksi 2021–2024 
Euroopan komissio kutsui Euroopassa ja sen ulkopuolella asuvia lapsia jakamaan näkemyk-
siään ja vaikuttamaan siihen, miten strategiaa muotoiltaisiin ja mitä aiheita se priorisoisi. Tä-
tä varten Euroopan komissio pyysi viittä lapsenoikeusjärjestöä - ChildFund Alliance, Eu-
rochild,  Save the Children, UNICEF ja World Vision – keräämään lasten ja nuorten näke-
myksiä.   

 
Päätös:  Todettiin yllä olevat tapahtumat 

Muistiinpanoja :   

 

 
4. Jäsenen nimeäminen koordinaatioryhmään  

Riihimäen LYK –ryhmä päätti kokouksessaan 21.1.2021, että kolmannen sektorin osallisuutta tulisi 

ryhmässä kasvattaa.  Järjestösillan kautta on pyydetty järjestöilta ehdotuksia LYK –ryhmän jäseniksi.   

https://twitter.com/unicef_finland/status/1370323568953860097?s=20
https://www.unicef.fi/maailman-tarkein-ilta/
https://stm.fi/lapsistrategia
https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/lapsiasiavaltuutettu-muistuttaa-lapsen-oikeuksista-poikkeusoloissa?publisherId=17712812&releaseId=69902633
https://www.sttinfo.fi/tiedote/lapsiasiavaltuutettu-muistuttaa-lapsen-oikeuksista-poikkeusoloissa?publisherId=17712812&releaseId=69902633
https://www.lskl.fi/aanilapselle
https://www.lskl.fi/aanilapselle
mailto:minna.suihkonen@unicef.fi
https://www.unicef.org/eu/reports/report-our-europe-our-rights-our-future
https://www.unicef.org/eu/reports/report-our-europe-our-rights-our-future
https://www.unicef.org/eu/reports/report-our-europe-our-rights-our-future


Riihimäen kehitysvammatuki ry ehdottaa LYK -ryhmän jäseneksi Laura Sarrolaa . Sarrola on Riihi-
mäen kehitysvammatuki ry:n hallituksen jäsen.  

Niina Matkala: Kati Hämäläinen-Myllymäki (liikunta- ja hyvinvointipäällikkö) on ilmaissut valmiuden 
tulla mukaan koordinaatioryhmän toimintaan.  

Päätös:  Valittiin jäseneksi Laura Sarrola,  Riihimäen kehitysvammatuki ry.  

 

Muistiinpanoja: Teknisen palvelukeskuksen edustaja Hannu Mattila on jäämässä pois ryhmän toi-

minnasta. Työryhmä ehdottaa, että Hannu Mattilan tilalle valitaan Kati Hämäläinen –Myllymäki.  

 
5. Seurantatapaamisen palaute ja tulevat tehtävät 

 
Seurantatapaamisen palaute kokonaisuudessaan on kirjattu digisivustolle. Palaute on myös kokous-

kutsussa (TEAMS) liitteenä.  

”UNICEF hyväksyy Riihimäen toimintasuunnitelman. Jos Riihimäki haluaa nostaa rimaa ja parantaa 

suunnitelmaa entisestään, niin UNICEFin kehittämisehdotukset ovat seuraavia:  

- Etenkin yhdenvertaisuuteen ja kiusaamiseen liittyvissä tavoitteissa toimenpiteitä voisi laajentaa, jot-

ta toimintasuunnitelmalla saadaan vahvemmin koko kuntaa mukaan (kaikki toimialat, luottamushen-

kilöt, sidosryhmät jne.)  

- Erityisesti kiusaamiseen, nuorisovaltuustoon ja lapsiparlamenttiin liittyviin tavoitteisiin ja toimenpi-

teisiin liittyen kannattaa lisätä lasten kuulemista ja monipuolistaa osallistumisen tapoja.  

 - Muutamien  toimenpiteiden mittareita ja roolitusta kannattaa tarkentaa (etenkin verkostotyötä kos-

keva kokonaisuus).  

Lisäksi UNICEF muistuttaa lasten ja nuorten osallisuuden ja näkemysten huomioimisen tärkeydestä 

myös toimintasuunnitelman toimeenpano- ja seurantavaiheessa. Sisäinen ja ulkoinen viestintä ja 

mahdollisimman laajan omistajuuden luominen ovat erityisen keskeisiä alkuvaiheessa ja toiminta-

suunnitelmaa jalkautettaessa. ”: 

 

Ohjeistus: 

1. Käykää muutosehdotukset läpi koordinaatioryhmässä.  

2. Hyväksyttäkää valmis toimintasuunnitelma UNICEFilla.  

3. Käykää valmis toimintasuunnitelma läpi koordinaatioryhmässä. 

4.  Päättäkää, miten toimintasuunnitelmasta tiedotetaan kunnan muille keskeisille viranhaltijoil-

le ja luottamushenkilöille. Muistakaa tiedotus lapsille ja muille kuntalaisille. Saatte apua UNICEFin 

viestintäohjeista. 

 

 Päätös:  

1. Toimintasuunnitelmaan tehdään UNICEFin ehdottamat muutokset  

 

2. Alatyöryhmien vastuuhenkilöt:  

Johdanto lapsen oikeuksiin.  Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa . 
Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty 

lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeudet ovat osana kunnan perehdytysohjelmia. Vastuuhenkilö/ 

vastuuhenkilöt: Marjut Helenius, jäsenet  Jaana Ahtonen –Huuskonen, Helena Kuronen, Kat-

ja Törrönen  

  

Yhdenvertaisuus. Kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan haavoittuvassa asemassa 

tai syrjinnän vaarassa olevien lasten näkökulma. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Marjo Muta-

nen, jäsenet Riikka Tervatuli, Hannele Saari, Anne Pullinen. 

 

Lapsen etu. Lapset ryhmänä: Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja syste-

maattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten 

arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Jaana 

Ahtonen-Huuskonen, Helena Kuronen 



Oikeus elämään ja kehittymiseen. Kunnassa lapset ja lapsen etu huomioidaan aikuisille tarkoi-

tetuissa palveluissa, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluissa silloin, kun asiakkaalla on lap-

sia. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Jaana Ahtonen-Huuskonen ja Tea Hansson  

  

Osallisuus. Kunnassa on säännöllisesti ja aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto (nuva), oppilas-

kunnan hallitukset ja lapsiparlamentti, joilla on vaikutusmahdollisuuksia kunnan toimintaan ja 

päätöksentekoon. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Niina Matkala, jäsenet Helena Kuronen, 

Marko Laitinen Anna Vesén, Katja Törrönen, Heikki Leväniemi, Taina Koistinen 

 

Lasten ja nuorten kyselyn perusteella valittu kehittämiskohde. Oikeus elämään ja kehittymi-

seen. Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. 

Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Vastuu-

henkilö/vastuuhenkilöt: Taina Koistinen jäsenet Riikka Tervatuli, Heli Vehmas, Kari Jukarai-

nen, Helena Kuronen . 

 

 Toimintasuunnitelman päivitys ja alatyöryhmien kokoontuminen ennen tapaamista 15.4.  

Lähetetään ehdotus sihteerille viimeistään 12.4.2021. 

 

 Muistiinpanoja:   Aamuposti on luvannut kevään mittaan kertoa työstämme. Ensimmäiseksi uuti-

soidaan kokonaisuudesta. Kokonaisuuden lisäksi lehti tekee kevään mittaa juttuja alatyöryhmien 

työstä. 

 

6. Muut esille tulevat asiat 

Niina Matkala: Viheralueohjelman seurantakokouksessa tuli esiin,  että tulevana kesänä tehdään ke-

sätyöntekijän voimin (tepa / kaupunkiympäristö) leikkipaikkojen/-puistojen kartoitus. Samassa yhtey-

dessä voisi miettiä ja mahdollisesti pilotoida lapsivaikutusten arviointia ja lasten kuulemista. Vs. kau-

punginpuutarhuri Päivi Sundman on kiinnostunut miettimään ja toteuttamaan yllä kuvatun.  

 

Marjo Kylänpää: Avoin kunta-hankkeessa edistetään osallisuutta. Hankkeessa on laadinnassa vai-

kuttamiskysely nuorille ja sidosryhmille. Marjo Kylänpää on kutsunut koordinaatioryhmän sihteerin 

mukaan seuraavaan tapaamiseen. Hankkeessa on mukana Pedersören kunta, joka parhaillaan ha-

kee Unicefilta Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta.  Pedersören kunta haluaa edistää lasten ja 

nuorten osallisuutta erityisesti suomenkielisten lasten osalta.  

 

7. Kokouksen päättäminen ja tulevat tapaamiset 

Kokous päätettiin kello 16.33 

Kevään 2021 tapaamiset 

huhtikuussa torstai 15.4.2021 kello 15 – 17 

toukokuussa torstai 20.5.2021 kello 15 – 17 

Jos käsiteltäviä asioita ei ole, voidaan kokouspäivästä luopua. 

 

https://www.riihimaki.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/puistot-ja-metsat/viheralueohjelma/

