
 

 

 

 

 

 

Riihimäen Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 11, 4/2021 

Aika: torstai 15.4.2021 kello 15:00 – 17:06 

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 

Hämäläinen –Myllymäki Kati, elinvoiman toimialue, liikunta- ja hyvinvointipäällikkö, poissa 

Jokinen Sari, kaupunginhallituksen edustaja, poissa 

Jukarainen Kari, Riihimäen lukion ja aikuislukion rehtori, poissa 

Koistinen Taina, hankekoordinaattori, Oikeus oppia hanke 

Kuronen Helena, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, poissa 

Laitinen Marko, opetus- ja nuorisopalvelut, nuorisopalvelupäällikkö, poissa 

Matkala Niina, elinvoiman toimialue, yleiskaava-arkkitehti 

Mutanen Marjo, perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelupäällikkö 

Pullinen Anne,  Riihimäen MLL, yhdistysten edustaja 

Sarrola Laura, Riihimäen kehitysvammatuki ry. , yhdistysten edustaja 

Tervatuli Riikka, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja, poissa 

Törrönen Katja, hallinto- ja konsernipalvelut, hallintopäällikkö, poissa 

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

Vesén Anna, elinvoiman toimialue, vastaava kulttuurituottaja, poissa 

Viskari Kaija, sivistyksen ja osaamisen toimialue, kirjastotoimenjohtaja, poissa 

Helenius Marjut, koordinaatioryhmän sihteeri, Unicef –yhdyshenkilö 

 

1. Edellisen muistion hyväksyminen 

Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen  ( LYK 10, 3/ 2021) muistio. 

 

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio  

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

2. Uusien jäsenten esittäytyminen 

Uudet jäsenet esittäytyvät 

Laura Sarrola:  yhdistysten edustaja,  Riihimäen kehitysvammatuki ry. 

Kati Hämäläinen –Myllymäki, elinvoiman toimialue, liikunta- ja hyvinvointipäällikkö 

Todetaan MLLn  edustajan muutos. Varsinainen edustaja on 15.4.2021 alkaen Anne Pullinen  

 

Päätös: Laura Sarrola esittäytyi. Puheenjohtaja totesi, että MLLn edustajana on pysyvästi Anne Pul-
linen. Kati Hämäläinen – Myllymäki esittäytyy seuraavassa kokouksessa. 
 

Muistiinpanoja: . Riihimäen kehitysvammatuki ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Uutena toiminta-

muotona on alkanut nettikahvila. 
  

3. Tilannekatsaus 

. 

 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-

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


binaarissa kerrotaan myös uusitusta Lapsiystävällinen kunta -mallista. Ohjelma julkistetaan kokonai-
suudessaan 22.3. alkavalla viikolla.  
Linkki UNICEFin Twitterin Save the date -mainokseen  

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

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

piksen sivut.  

 
Päätös:  Todettiin tapahtumat. Puheenjohtaja kertoi 14.4. webinaarin sisälöstä.  

 

Muistiinpanoja :  Puheenjohtaja osallistui webinaariin 14.4. .  Tilaisuus oli hyvin rakennettu ja antoi 

ajattelemisen aihetta. Esim. Elsi Hetemäki puhui siitä, miten se miten katsomme lapseen vaikuttaa 

siihen, miten lapset aikuisina katsovat meihin. Myös koordinaattori osallistui 14.4. tilaisuuteen ver-

kossa. Tilaisuus oli ajatuksia herättävä ja voimaannuttava.  

 
4. Toimintasuunnitelman tarkennukset 

Kuullaan alatyöryhmien toimintasuunnitelmaan tekemät tarkennukset 

 

 

 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, Katja 

Törrönen  

Työryhmä kokoontui 25.3.2021. Läsnä Minna Hyyppä, Susanna Puisto ja Marjut Helenius. 

Toimintasuunnitelmaan ehdotetaan seuraavia  lisäyksiä/tarkennuksia 

Minna Hyyppä on lisännyt  Introon  Lapsiystävällinen kunta –malliin liittyvän/ mallia kuvaavan  

kohdan. Jokainen perehdytykseen osallistuva henkilö saa tiedon siitä, että Riihimäki on mu-

kana mallissa. 

 Minna Hyyppä lisäsi  kaupungin  koulutussuunnitelmaan lasten oikeuksia käsittelevän (kou-

luttajana esimerkiksi UNICEFin edustaja) koulutuksen . Vuonna 2021 päivä on 18.11. Tulevi-

na vuosina  koulutus sijoitetaan  marraskuuksi sille viikolle, jolle osuu Lapsen oikeuksien päi-

vä , 20.11. 

Tiedottamisen lisääminen: LYK –toimista tiedotetaan silloin,  kun uusia asioita ilmenee. Seu-

raavaksi esim. toimintasuunnitelman hyväksymisestä.  Koordinaatioryhmä vastaa siitä, että 

tieto välitetään kaikille asiasta mahdollisesti kiinnostuneille. Kun kutsu lähtee kaupungin posti-

laatikosta vastaanottajalle Media Paikallinen, tavoittaa viesti kaikki tarpeelliset tahot. Tiedon 

pitää olla myös kaupungin viestinnällä 

Luottamushenkilöiden perehdytystä koskeva kohta jäi vielä avoimeksi. Ehdotamme, että Katja 

Törrönen on yhdyshenkilö luottamushenkilöiden perehdytyksen osalta. Myös nuorisovaltuus-

ton edustajat voisivat olla mukana miettimässä ja toteuttamassa luottamushenkilöiden pereh-

dytystä 

  

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.  

 

 1. Toimenpiteen kuvaus 

Esiopetus ja perusopetus, toisen asteen koulutus: Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä käsittelee 

oman toimintayksikön haavoittuvien lapsiryhmien tilannetta yleisellä tasolla, ja tarvittavia toi-

menpiteitä, toimikauden alussa ja lisäksi tarvittaessa. Keväällä toimenpiteiden toteutuminen 

arvioidaan. Varhaiskasvatuksessa edm. toteutuu syksyn työillassa, arviointi kevään työillassa. 

https://twitter.com/unicef_finland/status/1370323568953860097?s=20
https://www.lskl.fi/aanilapselle
https://www.lskl.fi/aanilapselle


vastuuhenkilöt: rehtorit, varhaiskasvatusyksiköiden johtajat, raportointi Unicef-koordinaattorille 

(yhteisellä lomakkeella?)  

Mittari : Arvioidaan ja raportoidaan Unicef-koordinaattorille toimintakauden keväällä: (vuosi-

tain)  

 - Onko yhteisöllinen OHR tai työilta pidetty? Milloin 

 - Millaisia toimenpiteitä on suunniteltu oman toimintayksikön tarpeisiin? 

 - Miten toimenpiteet ovat toteutuneet? 

 - Millaisia jatkosuunnitelmia on syntynyt? 

 Aikataulu 2021 -2022 

 Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

Kerätään kokemustietoa oman toimintayksikön lapsilta /nuorilta esim. haastatteluiden / kyse-

lyn muodossa.(kts. toimenpide 2) 

 

 2. Toimenpiteen kuvaus 

Kartoitetaan oman toimintayksikön haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa olevia 

lapsia/nuoria yhteisöllisessä OHR:ssä. Tietoa saadaan esimerkiksi Kouluterveyskyselystä, 

laajoista terveystarkastuksista sekä kolmen vuoden välein tehtävistä yhteisön hyvinvoinnin 

sekä ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksista. Kerätään kokemustietoa 

oman toimintayksikön lapsilta /nuorilta esim. haastatteluiden / kyselyn muodossa. Käsitellään 

saatavissa olevan tiedon ja  lapsille ja nuorille suunnattujen haastatteluiden / kyselyn tuloksis-

ta yhteisöllisessä OHR:ssa  / varhaiskasvatuksen työillassa ja suunnitellaan ennaltaehkäiseviä 

/korjaavia toimenpiteitä vastausten pohjalta.  

 

Mittari: Arvioidaan ja raportoidaan Unicef- koordinaattorille toimintakauden keväällä: (vuosit-

tain): 

 - Miten haavoittuvassa asemassa olevia lapsia/nuoria on toimintayksikössä kartoitettu? 

 - Miten haavoittuvassa asemassa olevilta lapsilta/nuorilta on kerätty kokemustietoa? 

Kerätään kokemustietoa oman toimintayksikön lapsilta /nuorilta esim. haastatteluiden / kyse-

lyn muodossa.(kts. toimenpide 2) 

 

 3. Toimenpiteen kuvaus 

Kartoitetaan oman toimintayksikön haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa olevia 

lapsia/nuoria yhteisöllisessä OHR:ssä. Tietoa saadaan esimerkiksi Kouluterveyskyselystä, 

laajoista terveystarkastuksista sekä kolmen vuoden välein tehtävistä yhteisön hyvinvoinnin 

sekä ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksista. Kerätään kokemustietoa 

oman toimintayksikön lapsilta /nuorilta esim. haastatteluiden / kyselyn muodossa. Käsitellään 

saatavissa olevan tiedon ja  lapsille ja nuorille suunnattujen haastatteluiden / kyselyn tuloksis-

ta yhteisöllisessä OHR:ssa  / varhaiskasvatuksen työillassa ja suunnitellaan ennaltaehkäiseviä 

/korjaavia toimenpiteitä vastausten pohjalta.  

Mittari: Arvioidaan ja raportoidaan Unicef- koordinaattorille toimintakauden keväällä: (vuosit-

tain): 

 - Miten haavoittuvassa asemassa olevia lapsia/nuoria on toimintayksikössä kartoitettu? 

 - Miten haavoittuvassa asemassa olevilta lapsilta/nuorilta on kerätty kokemustietoa? 

 (tiedonkeruun tapa, määrä, vastanneiden määrä) 

 - Ovatko kartoitukset /tulokset johtaneet toimenpiteisiin? 

 - Onko lapsille/nuorille annettu palautetta kyselyn perusteella syntyneistä toimenpiteistä? 

 Aikataulu vuosittain 

 Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

 Osallistumalla haastatteluun (esim. terveydenhoitaja) tai kyselyyn, jolla kerä-

tään kokemustietoa oman toimintayksikön lapsilta /nuorilta 

 

 4 Toimenpiteen kuvaus 

 Toimintasuunnitelmien laadinta vuosittain.  

 Vastuu varhaiskasvatusyksiköiden johtajat, rehtorit 

  Mittari:  



 - Onko toimenpidesuunnitelma luotu? 

 - Millaisia toimenpiteitä on suunniteltu oman toimintayksikön tarpeisiin?  

 - Miten toimenpiteet ovat toteutuneet? 

 - Millaisia jatkosuunnitelmia on syntynyt 

 Aikataulu: vuosittain 

 

 5.Toimenpiteen kuvaus 

Toimintayksikön lapset/nuoret ovat usein jo ennestään sosiaalipalveluiden asiakkuuden piiris-

sä. Lisätään ja vahvistetaan näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä, joilla tuetaan perhei-

den ja lasten/nuorten hyvinvointia. Tällaisia ovat esim. Ihmeelliset vuodet, Voimaperheet, 

Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä – menetelmät. Myös esiopetuksen ja perusope-

tuksen oppilashuolto voi ohjata perheitä edm. toimintaryhmiin.  

 

Vastuu: toimialarajat ylittäen  yhdessä toteuttaen esim. perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, 

varhaiskasvatus, kuntien hyvinvointia edistavät palvelut. Toimivien menetelmien laajentami-

nen esim. perusopetukseen ja nuorisopalveluihin.  

 

Mittari:  

 - Onko kaupungissa tarjolla edm. menetelmää hyödyntäviä ryhmiä? 

 - Kuinka monta ryhmää on ollut toiminnassa? 

 - Kuinka paljon osallistujia ryhmissä on ollut? 

 

 Aikataulu: vuosittain 

 Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

 Lapset/nuoret ja usein myös perheet osallistuvat itse ryhmän jäseninä toimintaan.  

 

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 

 

3. Lapsen etu  

 

Lapset ryhmänä: 

Lapsivaikutusten 

arvioinnin (LA-

VA) käyttöön-

oton ja syste-

maattisen to-

teuttamisen tu-

eksi on kunnas-

sa käytössä sel-

keät ohjeistuk-

set. Lapsivaiku-

tusten arviointia 

tekee yhdessä 

pätevien am-

mattilaisten 

joukko.  

Taso 1:  

LAVAN käyt-

töönoton ja sys-

temaattisen to-

teuttamisen tu-

eksi ei ole laa-

dittu ohjeistuk-

sia. 

Taso 4:  

LAVAn käyttöön-

oton ja systemaatti-

sen toteuttamisen 

tueksi on kunnassa 

käytössä koko kun-

nan tasolla hyväksy-

tyt, yhteiset selkeät 

ohjeistukset, joita 

eri toimialojen 

työntekijät sekä 

päättäjät hyödyntä-

vät aktiivisesti. Kun-

nan työntekijät ko-

kevat, että heillä on 

riittävästi aikaa LA-

VAn tekemiseen. 

Päättäjät kokevat, 

että LAVA tukee 

päätöksen tekoa. 

LAVAA tuetaan 

Laaditaan ohjeistus-

manuaali, jossa oh-

jeistetaan lapsen 

edun ensisijaisen 

huomioonottamisen 

ja lapsivaikutusten ar-

vioinnin käytännöt. 

Järjestetään käyt-

töönottokoulutus oh-

jeistuksen käyttöä 

varten. 

Uusien  valtuutettujen 

/ päättäjien perehdy-

tyksessä käsitellään 

myös LAVA. 

Perhekeskus / perhekes-

kuskoordinaattori / LAPE-

työryhmän pj +  Riihimäen 

toimijat (”perhekeskuksen 

johtoryhmä”) 

Mittari 1:  

Ohjeistusmanuaali on teh-

ty ja käyttöönotet-

tu.(Ajankohta) 

Mittari 2:  

Käyttöönottokoulutus on 

järjestetty manuaalia käyt-

täville. (Ajankohta) 

Mittari 3: Valtuuston 2021-

2025 perehdytyksessä on 

käsitelty LAVA-

menetelmää,  sen käyttöä 

ja merkitystä  päätöksen-



kunnassa esim. 

mentoroinnin ja 

koulutusten avulla. 

LAVAn tukemiseksi 

on luotu sektorirajat 

ylittävä valmistelu-

rakenne ja prosessi-

tukea valmistelijalle.  

teossa.  

  

 LAVA –työryhmälle asetettu työ on valmis toukokuussa 2022. 

 

LAVA – ryhmä totesi mm. että seudullisesti tehty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyö 

on ollut onnistunut ja tästä työskentelystä voisi ottaa mallia myös LAVA –työryhmän työsken-

telyyn. Todettiin, että mm. video tai muu selkokielinen ja yksinkertaistettu malli voisi olla hyvä 

toteutus.  Todettiin myös, että LAVA –malleja on tehty paljon monissa eri kunnissa, joten hyö-

dynnetään jo olemassa olevia malleja myös tämän prosessin aikana. Todettiin, että Forssan 

kaupungissa on muun muassa tehty LAVA –prosessi ja malli valmiina, jota voisimme hyödyh-

tää myös Riihimäen kaupungin LAVA –mallin työstämisessä. Lisäksi todettiin, että Unicefin 

malli on hyvä, missä vinkkinä oli, että LAVA –mallin luominen voisi toteutua oikean olemassa 

olevan päätöksen kautta. Näin pääsisimme harjoittelemaan ja jumppaamaan LAVA –mallia oi-

kean, aidon päätöksen kautta.  

  

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

koitetuissa palveluissa, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluissa silloin, kun asiakkaalla on 

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

 

Tavoite:  

Kunnassa lap-

set ja lapsen 

etu huomioi-

daan aikuisille 

tarkoitetuissa 

palveluissa, 

kuten mielen-

terveys- ja 

päihdepalve-

luissa silloin, 

kun asiakkaal-

la on lapsia.

  

Taso 2:  

Joissain kunnan 

aikuisille tarkoi-

tetuissa palve-

luissa otetaan 

puheeksi se, 

onko asiakkaalla 

lapsia. Kunnan 

joissain aikuisille 

tarkoitetuissa 

palveluissa on 

käytössä ohjeis-

tus  ja toimin-

tat-

pa/menetelmä 

puheeksiottoon.  

Kunnassa toimii 

monitoimijainen 

yhteistyö joiden-

kin palvelujen 

osalta, ja se 

mahdollistaa ai-

kuisille tarkoite-

tuissa palveluis-

sa satunnaisesti 

lapsen ja lapsen 

edun huomioi-

misen sekä jon-

Taso 3: 

Suuressa osas-

sa kunnan ai-

kuisille tarkoite-

tuissa palveluis-

sa otetaan pu-

heeksi se, onko 

asiakkaalla lap-

sia. Kunnassa 

on käytössä oh-

jeistus  ja toi-

mintata-

pa/menetelmä 

puheeksi ottoon, 

ja se on käytös-

sä suuressa 

osassa aikuisten 

palveluja.  Kun-

nassa toimii 

monitoimijainen 

yhteistyö hyvin, 

ja se mahdollis-

taa aikuisille tar-

koitetuissa pal-

veluissa lapsen 

ja lapsen edun 

huomioimisen 

sekä tukea van-

Toimenpide: 

Aikuisen (huoltajan / 

etävanhemman) palvelu-

tarpeen arviossa huomi-

oidaan hänen lähiyhtei-

sönsä (lapset).  

 

 

Aikuissosiaalityön ja las-

tensuojelun työryhmä 

ovat laatineet yhteiset 

toimintamallit tehtävästä 

yhteistyöstä lapsiperhei-

den osalta.  

 

Puheeksioton jälkeen 

palvelutarpeen arvion 

suunnitelmassa niistä 

tukitoimista, joita lapsi-

perhe tarvitsee ja oma-

työntekijä on nimetty.  

 

Hoidon tarpeen arvio 

kartoitetaan struktu-

roidun esitieto –

kyselylomakkeen avulla 

jokaisessa yhteyden-

otossa. Yhteydenottolo-

Vastuu:  

Aikuissosiaalityö 

 

 

 

 

 

 

Aikuissosiaalityö ja 

lastensuojelu 

 

 

 

 

 

Aikuissosiaalityö, 

lastensuojelu ja yh-

teistyötahot 

 

 

 

 

 

 

MPY 

 

 

 

 



kin verran tukea 

vanhemmille ja 

huoltajille. 

hemmille ja 

huoltajille. 

 

makkeessa selvitetään 

asiakkaan perhetilanne 

ja mahdollisten lasten 

tuen tarve.   

 

Verkostotyötä tehdään  

monialaisesti,  asiakas-

lähtöisesti  ja ennalta 

ehkäisevästi .  

 

Terveyskeskuksen vas-

taanotolle ja päivystyk-

seen laaditaan kirjallinen 

puheeksi otto  

–ohje lasten tilanteen 

kartoittamiseksi.  

Kirjallinen puheeksi otto 

–ohje sisältää jatkotoi-

mintaohjeet työntekijöil-

le.  

 

Suuren huolen tapauk-

sessa tehdään lasten-

suojeluilmoitus 

 

 

 

 

 

Kaikki toimijat 

 

 

 

 

Terveyskeskuksen 

vastaanotto ja päi-

vystys 

 

 

Terveyden edistä-

misen osastonhoi-

taja ja perhekes-

kuskoordinaattori 

 

 

Terveyskeskuksen 

vastaanotto ja päi-

vystys 

 

 

  

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

laskunnan 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.  

Työryhmä kokoontui 24.3.2021 

 

https://miro.com/app/board/o9J_lOAYBNk=/ 

 

Koolla olleiden kesken sovittiin (Niina Matkala, Marko Laitinen, Taina Koistinen, Marjut Hele-

nius), että toimenpidesuunnitelma ja siitä erityisesti osallisuuden teema ja kiusaamisen ehkäi-

semiseen liittyvät toimenpiteet lähetetään nuorisovaltuuston (kokous 12.4.2021) käsiteltäväk-

si. Keskustelemme Nuvalta saamistamme kommenteista koordinaatioryhmässä ja viimeistellä 

toimenpideohjelman. 

Riihimäen nuorisovaltuusto :  

Kokonaisuudessaan toimenpideohjelma näyttää meidän mielestämme hyvältä, sillä se sisäl-

tää aidosti konkreettisia toimia, jotka edistävät lasten ja nuorten osallisuutta.  

Nuorisovaltuusto haluaa huomauttaa, että pidämme kiinni puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kun-

nanvaltuuston kokouksissa, sillä se on parhain tapa saada nuorten ääni kuuluviin suoraan 

päättäviin pöytiin. Nuorisovaltuuston kohdalle suunnitellut toimenpiteet ovat hyvät ja tehokkaat 

ja juuri sitä, mitä tarvitsemme toimintamme vahvistamiseksi.  

Nuorisovaltuustolle suunnattu osallistuva budjetointi olisi tapa innostaa ja osallistaa  

riihimäkeläisiä nuoria. Se on merkittävää, kun heidän ajatuksia ja ideoita pääsee toteutta-

maan, joka luo nuorille oloa, että heidän äänellään todella on merkitystä.  

Toivomme, että lapsiparlamenttia perustettaessa käytätte aikaa ja vaivaa sen aloittamiseen ja 

toiminnan tukemiseen. Nuorisovaltuuston silmissä tavoite lapsiparlamentin kokoontumisesta 

1-2 kertaa vuodessa ei toimi, jolloin sen kokoontumismäärän tulisi olla vähintään 3-4 kertaa. 

Niin vähäisissä näkemiskerroissa toiminta on passiivista ja olematonta, eikä anna lapsille ai-

toa mahdollisuutta vaikuttaa. Koemme, että lasten kohdalla kokoontuminen tulee olla nope-

ampaa ja tehokkaampaa, eikä järjestäytymisen välillä voi olla näin pitkä aika. Pohdimme, että 
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harvat aivan pienimmistä lapsista muistavat enää huhtikuuhun mennessä olevansa kyseises-

sä toiminnassa. Nuorisovaltuusto on valmis olemaan tukena lapsiparlamentin perustamisessa 

ja opastamisessa, sillä toiminta tulee olemaan joissain määrin samanlaista kuin meidän.  

Suunnitellut toimenpiteet ovat vahvin tapa innostaa nuoria vaikuttamaan, sillä kaiken ytimessä 

on tieto siitä, että konkreettisesti pääsee vaikuttamaan, eikä kaikki jää vain sanahelinäksi. 

Nuorilta tulee kysyä useasti mielipiteitä ja tarjota tilaisuuksia aktiivisesti vaikuttaa, ja rohkaista 

tuomaan äänensä kuuluviin. Vaikuttaminen pitäisi tuoda lasten ja nuorten äärelle heitä lähei-

sempänä tietona, ymmärrettävämpänä. Vaikuttaminen voi monien silmään vaikuttaa vaikealta 

ja mahdottomalta kaikkine vaikeine käytäntöineen ja sanastoineen, mutta se pitää tuoda riihi-

mäkeläisiä nuoria ja lapsia lähemmäksi ja välittää kuva siitä, että kuka vain voi olla mukana ja 

tehdä muutosta isoihin tai pieniin asioihin. Nuorilta ja lapsilta ei voi olettaa samoja valmiuksia 

tai ymmärrystä, mitä aikuisilla vaikuttamista kohtaan on.  

Kiusaamisen kannalta pohdimme, että lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vah-

vistamisella on suurin rooli kiusaamisen vähentämisessä. Toivomme myös, että koulut uskal-

taisivat puuttua ja myöntää koulujensa kiusaamiseen, eikä kiusaamista katsottaisi sormien vä-

listä ja samalla muille kuuluteta, kuinka meidän koulussa ei kiusata. Pieniinkin syrjimisiin ja 

haukkumisiin tulisi meidän mielestä tarttua, sillä niissä voi olla paljon pintaa syvemmälle asiaa 

esimerkiksi juurikin kiusaamista. 

 

 Helena Kuronen 

 Riihimäen nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

 12.4.2021 

 

 

Katja Törröstä on pyydetty miettimään lapsiparlamentin perustamiseen liittyvää hallinnollista 

prosessia. Taina Koistinen selvittää alakoulujen oppilaskuntatyön tilanteen. Marjut Helenius 

kartoittaa varhaiskasvatuksen valmiuksia osallistua lapsiparlamentin toimintaan. Yhteisjohta-

juus esim. nuorisopalvelut ja perusopetus. 

 

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

tymiseen. Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisölli-

syyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 
Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Taina Koistinen jäsenet Riikka Tervatuli, Heli Vehmas, Kari 

Jukarainen, Helena Kuronen . 

Lasten ja nuorten kyselyn perusteella valittu kehittämiskohde:  
Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä.  
Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.  
KTS  Tavoite kohta 4 

Varmistetaan toimintatavat kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn kaikissa kaupungin 
toiminnoissa sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastusten parissa. 

1. Lasten kuulemisen lisääminen ja osallistumistapojen monipuolistaminen 
- Koulujen oppilaskuntatoiminnan hyödyntäminen: säännöllinen yhteistyö päättäjien kanssa 
+ muiden tahojen (?) kanssa 
- Oppilaskunnille pitää saada tehtäviä (kysymyksiä, lausuntopyyntöjä yms.) koulujen ulkopo-
lisilta tahoilta 

2. Yhteisöllisyyden ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen 
- Koulujen oppilashuoltosuunnitelmien päivityksessä yhteisöllisen oppilashuoltotoiminnan 
osuutta painotetaan 
- Koulutusta tunne- ja vuorovaikutustaidoista 
- Oikeus oppia –hankkeessa laaditaan pakettia oppilaiden turvataidoista sekä tunne- ja vuo-
rovaikutustaidoista 



3. Kiusaamisen ehkäisy 
- Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimijat puuttuvat mahdolliseen kiusaamiseen jo ennalta. 
- Tiedon ja ymmärryksen lisäämistä kiusaamisesta (jotta vähennetään ”pattitilanteita”, joissa 
esim. huoltaja vain kieltää sen, että hänen lapsensa olisi osallistunut kiusaamiseen) 
- Kaveritaitojen osaaminen kunniaan! 
- Miten Riihimäen kaupunki voi tukea huoltajia vanhemmuudessa? Tarvitaan sekä syste-
maattista tiedottamista, keskustelua vanhemmuudesta lasten eri ikävaiheissa että vanhem-
pien herättelyä eri tavoin säännöllisen epäsäännöllisesti. 
- Tehdään kiusaamisen vastaisuutta näkyväksi (tapahtumat, tempaukset, kilpailut) 
- Ammattimainen tiedotus (mm. kiusaamisen vastaisia herättelyvideoita kaupungin nettisi-
vuilla) 
- Yhteiset pelisäännöt moniammatillisessa yhteistyössä: verkostomainen perhekeskus –
toimintamalli, yhteistyö Ankkurin kanssa 
- Kiusaamisen vastainen ryhmä, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa 

4. Harrastustoimijat mukaan 
- Yhteisten pelisääntöjen laatiminen 
- Yhteinen palaveri toimijoiden kesken (koollekutsuja?) 
- Toimijoiden vastuu kiusaamisen ehkäisyssä 
- Sovitaan yksi teema/asia yhdelle vuodelle 

 

Päätös: Kuultiin alatyöryhmien ehdotukset Riihimäen toimintasuunnitelman täydennyksiksi. 

Sihteeri kirjaa alaryhmien tuottamat muutokset/lisäykset digialustalle. Työryhmän vastuuhen-

kilöt käyvät tarkastamassa tekstin ja antavat sihteerille korjausehdotukset. Täydennetty Riihi-

mäen toimintasuunnitelma lähetetään UNICEFille. Lapsiparlamentin osalta keskusteltiin ” yh-

teisjohtajuudesta”, jolloin lapsiparlamentin toiminnan suunnittelusta ja käytännön toiminnoista 

vastaisi kaksi henkilöä, joista toinen nuorisopalveluista  ja  toinen perusopetuksesta. 

Kiusaamisen ehkäisy-ryhmä toimittaa vielä uusien tavoitteiden vastuuhenkilöt sihteerille 

23.4.2021 mennessä. Ryhmä kirjaa myös seurakunnan osuuden.  

  

  Muistiinpanoja:    
 

5. Muut esille tulevat asiat 

 

Marjo Kylänpää: Avoin kunta-hankkeessa edistetään kuntalaisten osallisuutta. Hankkeessa on laa-

dinnassa vaikuttamiskysely nuorille ja sidosryhmille. Marjut Helenius osallistui tapaamisiin 24.3.2021 

ja 8.4.2021. 

 

6. Kokouksen päättäminen ja tulevat tapaamiset 

Kokous päätettiin kello 17.06 

Kevään 2021 tapaamiset 

 

toukokuussa torstai 20.5.2021 kello 15 – 17 

Jos käsiteltäviä asioita ei ole, voidaan kokouspäivästä luopua. 



 


