
 

 

 

 

 

 

 

Riihimäen Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 6/2020 

Aika: tiistai 24.11.2020 kello 15 – 16:44 

Paikka: Microsoft Teams –kokous  

Kutsutut:     

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 
Jämsen Virve, opetus- ja nuorisopalvelut , opetuspäällikkö 
Kuronen Helena , nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
Laitinen Marko , opetus- ja nuorisopalvelut, nuorisopalvelupäällikkö 
Matkala Niina, elinvoiman toimialue, yleiskaava-arkkitehti 
Mattila Hannu , tekninen palvelukeskus, rakennuspäällikkö 
Merjola Minna, Riihimäen MLL, yhdistysten edustaja, poissa 
Mutanen Marjo,  perhe- ja sosiaalipalvelut ,palvelupäällikkö 
Tervatuli Riikka, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja, poissa 
Törrönen Katja, hallinto- ja konsernipalvelut, hallintopalvelupäällikkö, poissa 
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 
 
Kohdassa 2 
Kaarina Crichton , sosionomi YAMK -opiskelija,  opinnäytetyö Perheet keskiöön –hankkeen kyselys-
tä 
Anu Imponen, sosionomi YAMK -opiskelija, opinnäytetyö Perheet keskiöön –hankkeen kyselystä 
Kaisu Muuronen , hankepäällikkö/ erityisasiantuntija,  Lastensuojeluliiton keskusliitto 
 

1. Edellisen muistion hyväksyminen 

Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen ( LYK 5/ 2020) muistio. 

 

Päätös: Hyväksyttiin muistio 5/2020 

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

 

2. Perheet keskiöön! –hankkeen kyselyn tulosten esittely 

Seudullisen perhekeskuksen ideoimana Riihimäellä oltiin mukana Lastensuojelun keskusliiton  Per-

heet keskiöön! –hankkeen kyselyn toteuttamisessa.  Seudun lapsilla ja huoltajilla oli  7-30.9.2020 väli-

senä aikana mahdollisuus osallistua kyselyyn, johon jokainen sai vastata ja antaa palautetta täysin 

anonyymisti.  Perheet keskiöön –hanke on koonnut yhteen kyselyyn vastanneiden lasten ja vanhem-

pien palautteet valtakunnallisesti ja  erikseen Riihimäen seudun perhekeskuksen palvelualueelta.  

 

Opiskelijat Anu Imponen ja  Kaarina Crichton LAB -ammattikorkeakoulusta https://lab.fi/fi 
  
sekä  Kaisu Muuronen Lastensuojeluliiton keskusliitosta esittelevät kyselyn tuloksia.  
 

https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
https://lab.fi/fi


Päätös:  YAMK –sosionomiopiskelijat Anu Imponen ja  Kaarina Crichton sekä Kaisu Muuronen , 
hankepäällikkö/ erityisasiantuntija,  Lastensuojeluliiton keskusliitosta esittelivät kyselyn tulok-
set. Koordinaatioryhmän mietittäväksi jää se, miten tätä hyvää aineistoa hyödynnetään myös 
nykytilan kartoituksessa. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan on toimitettu koordinaatioryh-
män jäsenille. Jäsenille toimitetaan muistion lähettämisen yhteydessä myös tänään nähdyt 
diat.  
 

Muistiinpanoja:  Puheenjohtaja kiitti esittelystä.  
Keskusteltiin kyselyyn tulosten pohjalta tiedottamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Nopea 
tiedottaminen on mahdollista ja toivottavaa. Kompastuskohdaksi voi jossakin kohtaa tulla tie-
tojen ajantasaisuus.   
Kyselyn tulokset osoittivat, että perheet kokevat merkityksellisenä mahdollisuuden olla osalli-
sena ja vaikuttaa.  
 
  

3. Tilannekatsaus 

Paikalislehti teki jutun Riihimäen LYK –toiminnasta. Artikkeli julkaistiin 29.10.2020. 

#ÄÄNI20-foorumi  verkossa 13.11. klo 9-11, oliko ryhmästämme osallistujia? 

 

Lapsen oikeuksien juhlaviikko 16 – 20.11.2020.  

Erillisestä juhlapäivän , 20.11.2020, ohjelmasta luovuttiin COVID –tilanteen vuoksi. 

Lasten ja nuorten mielipiteiden kartoitus juhlaviikon aikana . 

Liputus 20.11.2020. 

Varhaiskasvatuksessa UNICEFin Lapsen oikeuksien viikon - materiaalin hyödyntäminen. 

Lapsiystävällinen kunta –digipalvelun arviointiosio on valmis. Yhdyshenkilö  on luonut koor-

dinaatioryhmän jäsenille lukuoikeudet sivustoon. UNICEF  tarjoaa digipalvelun käyttökoulutusta  

halukkaille  koordinaatioryhmien jäsenille. Seuraava koulutus on  25.11. klo 10-12. Linkki koulutuk-

seen on välitetty koordinaatioryhmän jäsenille.  

 
Päätös:  Paikallislehden artikkeli 29.11.2020 

#ÄÄNI20-foorumi  verkossa 13.11. klo 9-11, Helena Kuronen osallistui.  

Lapsen oikeuksien päivänä toteutettiin  liputus. Viestintä välitti  somessa edelleen UNICEFin  

twiitit.  

 

 

Muistiinpanoja:  Kutsu UNICEFin järjestämälle etäjoulukahville torstaina 17. joulukuuta 

2020 14.30-15.30 on välitetty ryhmän jäsenille 

 

4. Lasten ja nuorten mielipiteiden selvittäminen 

 

Kysely  oli   avoinna 9.-20.11.2020. Huoltajille ja henkilöstölle kohdennettu info lähetettiin  

Heli Vehmakselle, kouluille , päiväkodeille  ja perhepäivähoidon esimiehille syysloman jäl-

keen.  

Lukion osalta vastuuhenkilönä toimi Kari Jukarainen ja  Hyriassa opiskelevien nuorten osalta 

Heidi Heikkinen. 

Zef –kyselyn laadinnassa  ja tulosten koonnissa  oli  mukana  Niina Hiltunen, isot kiitokset  

Niinalle.  

 

 



Päätös:  Lasten kyselyyn saatiin 2024 vastausta ja nuorten kyselyyn 306 vastausta.  Sihteeri 

laatii kyselyistä yhteenvedon, joka toimitetaan ryhmän jäsenille viimeistään 27.11.2020. Ky-

selyn tulokset kokonaisuudessaan (”raakaversio”) saa haluttaessa käyttöön sihteeriltä.  

 

Muistiinpanoja:  Kyselyn tulokset julkaistaan samanaikaisesti toimintasuunnitelman kanssa.

  

 

 

5. Tavoitteet ja toimenpiteet nykytilan kartoituksen pohjalta, toimintasuunnitelman 

laadinta  
 

Toimintasuunnitelman laadinnan osalta UNICEFin  digialusta ei  ole vielä joulukuussa  2020 

käytössä. Puheenjohtajan kanssa on sovittu, että Riihimäen nykytilan kartoitukseen ja lasten 

ja nuorten mielipiteisiin perustuva   1. toimintasuunnitelma  laaditaan  joulukuussa. 

 

Ehdotus:  Pienryhmät, jotka tekivät pohjatyötä nykytilan arviointiin,  tekevät oman alueensa 

osalta ehdotuksen toimintasuunnitelmaan kirjattavista asioista  ja  tavoitteista ( arviointikoko-

naisuudet 1 – 5). Ryhmää kasvatetaan sekä uusilla koordinaatioryhmän jäsenillä että myös 

muilla jäsenillä.  Käytetään apuna LYK – indikaattorikuvauksia   ja  -arviointeja ja alla olevaa 

pohjaa.  

 

Esimerkki tavoitteista ja suunnitelmasta:  Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa 

Lapsen oikeudet kunnan 

rakenteissa 

nykytila tavoitetaso 

vuoteen 2022 

mennessä 

mitä nousu edellyt-

tää 

vastuuhenkilö 

ja arviointi 

Kuntastrategia sisältää ta-

voitteen lapsen oikeuksien 

ja lapsiystävällisyyden to-

teutumisesta. 

taso 1: 

Kuntastrategi-

aan ei ole kir-

jattu lapsen oi-

keuksia eikä 

lasten hyvin-

vointia. 

taso 4:  

Kuntastrategiaan 

on kirjattu tavoit-

teeksi lapsen oi-

keuksien toteutu-

minen ja avattu 

lasten erityistä 

asemaa. 

Uuden valtuuston 

sitoutuminen 

Katja Törrönen. 

Arviointi  vuonna 2023 

Lapsen oikeudet (etenkin 

yhdenvertaisuus, osalli-

suus, lapsen edun harkin-

ta, oikeus elämään ja ke-

hittymiseen) sisältyvät las-

ten kannalta keskeisiin ko-

ko kuntaa ohjaaviin asia-

kirjoihin, ohjelmiin ja suun-

nitelmiin. 

taso 2:  

Kaikki tai osa 

lapsen oikeuk-

sien yleisperi-

aatteista sisäl-

tyvät joihinkin 

kuntaa oh-

jaavista asiakir-

joista, doku-

menteista tai 

suunnitelmista. 

taso 3: 

Kaikki tai osa lap-

sen oikeuksien 

yleisperiaatteista 

sisältyvät suurim-

paan osaan kun-

taa ohjaavista 

asiakirjoista, do-

kumenteista tai 

suunnitelmista. 

Suunnitelmien ja 

ohjelmien toteutu-

mista seurataan ja 

arvioidaan. 

Asiakirjojen uusi-

minen 

Eri vastuuhenkilöitä. 

Arviointi vuonna 2023 

Kunnan paikallinen var-

haiskasvatussuunnitelma 

ohjaa lapsen oikeuksien 

taso 2:  

Paikallinen 

VASU toistaa 

taso 4:  

Paikallinen VASU 

edistää monipuoli-

Paikallisen var-

haiskasvatussuun-

nitelman päivitys. 

Marjut Helenius 



toteuttamista käytännön 

tasolla ja paikallisesti, val-

takunnallisia varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteita 

konkretisoiden.: 

valtakunnalli-

sen VASUn 

lapsen oikeuk-

sien sopimuk-

sen velvoitteet. 

Paikallisessa 

VASUssa on 

kuvattu konk-

reettisesti aina-

kin yhtä lapsen 

oikeuksia edis-

tävää käytän-

töä. 

sesti lapsen oi-

keuksia. Se on 

laadittu siten, että 

se lapsen oikeudet 

on huomioitu mo-

nipuolisesti niin 

opetuksen sisäl-

löissä kuin toimin-

takulttuurissa. VA-

SU sisältää lukui-

sia käytännön 

esimerkkejä ja kat-

taa lapsen oikeuk-

sien kirjon. Lapsen 

oikeuksien yleispe-

riaatteet ohjaavat 

var-

haiskasvatuksen 

toimintakulttuurin 

kehittämistä. 

 

Toimintasuunnitelman  yhteensovittamista/ yhteistä laadintaa varten on koordinaatioryhmällä  

tapaaminen tiistaina  15.12. klo 15 -19.  

 

 

Todetaan ryhmät . Vastuuhenkilön nimeäminen/vahvistaminen.  

 

1. Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa (johdanto lapsen oikeuksiin). Marjut Helenius, Jaana 

Ahtonen -Huuskonen,  Helena Kuronen,  Katja Törrönen 

2. Samalle viivalle, mutta miten? – Kuinka kunta varmistaa kaikkien lasten ja nuorten yh-

den-vertaisuuden (yhdenvertaisuus).  Anna Vesén ja Niina Matkala 

3. Lapsen etu harkittava ensin – Miten kunta varmistaa lapsen edun ensisijaisuuden (lapsen 

edun ensisijaisuus).  Riikka Tervatuli ja Marjo Mutanen  

4. Kasvuun tarvitaan turvaa ja rauhaa – Miten kunta mahdollistaa lapsen kehittymisen täy-

teen mittaansa (oikeus elämään ja kehittymiseen). Tea Hansson  ja Jaana Ahtonen – 

Huuskonen 

5. Kuulun joukkoon, olen tärkeä ja vaikutan – Miten kunta mahdollistaa lasten ja nuorten 

osallisuuden (osallisuus. ) Niina Matkala ,  Anna Vesén,  Jaana Ahtonen –Huuskonen 

 

Päätös:. Kunkin arviointikohdan osalta vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt  voivat kutsua mukaan 

muita asiantuntijajäseniä. 

Ryhmän 2, yhdenvertaisuus , vastuuhenkilöksi valittiin Hannele Saari ja ryhmään liittyi myös 

Anne Pullinen.   

Ryhmään 3, lapsen etu, liitetiin jäseniksi Sari Jokinen ja Hannele Saari 

Marko Laitinen liittyi  mukaan ryhmään 5.  

 

1. Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa (johdanto lapsen oikeuksiin). Marjut Helenius, Jaana 

Ahtonen -Huuskonen,  Helena Kuronen,  Katja Törrönen 

2. Samalle viivalle, mutta miten? – Kuinka kunta varmistaa kaikkien lasten ja nuorten yh-

den-vertaisuuden (yhdenvertaisuus). Hannele Saari, Anne Pullinen 



3. Lapsen etu harkittava ensin – Miten kunta varmistaa lapsen edun ensisijaisuuden (lapsen 

edun ensisijaisuus).  Riikka Tervatuli,  Marjo Mutanen,  Sari Jokinen ja Hannele Saa-

ri. 

4. Kasvuun tarvitaan turvaa ja rauhaa – Miten kunta mahdollistaa lapsen kehittymisen täy-

teen mittaansa (oikeus elämään ja kehittymiseen). Tea Hansson  ja Jaana Ahtonen – 

Huuskonen 

5. Kuulun joukkoon, olen tärkeä ja vaikutan – Miten kunta mahdollistaa lasten ja nuorten 

osallisuuden (osallisuus. ) Niina Matkala ,  Anna Vesén,  Jaana Ahtonen –Huuskonen, 

Marko Laitinen 

 

Ryhmät lähettävät ehdotuksensa oman arviointiosuutensa tavoitteiksi ja toimintasuunnitel-

maksi koordinaattorille 10.12. mennessä. Koordinaattori välittää ehdotukset edelleen koordi-

naatioryhmälle.  

Muistiinpanoja:  

 

6. Tulevat tehtävät 

Sovitaan kevään 2021 tapaamiset 

joka kuukauden kolmas torstai  kello 15 – 17, 

 ensimmäinen tapaaminen vuonna 2021 on  

tammikuussa torstai 21.1.2021 kello 15 – 17 

helmikuussa torstai 18.2.2021 kello 15 – 17 

maaliskuussa torstai 18.3.2021 kello 15 – 17 

huhtikuussa torstai 15.4.2021 kello 15 – 17 

toukokuussa torstai 20.5.2021 kello 15 – 17 

Jos käsiteltäviä asioita ei ole, voidaan kokouspäivästä luopua 

 

7. Muut esille tulevat asiat 

 

8. Kokouksen päättäminen ja tulevat tapaamiset 

Kokous päätettiin 16.44. 

 

Tulevat tapaamiset: Toimintasuunnitelman laadinta:  

tiistai 15.12.2020 . kello 15 -19 Teams. Mukana UNICEFIn erityisasiantuntija Johanna Laaja 

 

 

 


