Etelä-Pohjanmaan LAPE

Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA)
tausta ja prosessimalli
Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan LAPE Toimintakulttuurin muutos
– LAVA -työryhmä (2018)

Mitä lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on?

Lapsivaikutusten arviointi
•

tehdään lapsiin (0-18v) kohdistuvissa päätöksissä, toimenpiteissä ja asioissa

•

edesauttaa lapsen oikeuksien toteutumisen

•

voidaan varautua etukäteen päätöksen seurauksiin

•

arvioidaan etukäteen, mitä hyötyjä ja haittoja päätöksillä / toimenpiteillä on lapsille

•

mahdollistaa eri vaihtoehtojen vertailun ja parhaan mahdollisen ratkaisun löytymisen

•

tekee päätöksistä läpinäkyviä, vaikuttavampia ja perusteltuja: tiedetään mistä
päätetään

•

selkeyttää, millaista tietoa lapsista ja päätöksen vaikutuksista on päätöksenteon
taustalla

•

auttaa varmistamaan, että niukat resurssit käytetään mahdollisimman
oikeudenmukaisesti ja tarpeenmukaisesti

 Lapsilla pitää olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, sillä vaikutusten
arviointia ei voi tehdä ilman lapsia ja heidän asiantuntemustaan.

Taustalla aina: lapsen oikeudet, osallisuus ja koottu tietopohja
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TAUSTALLA AINA LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS
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YK:n Lapsen (0-18V) oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet
Lapsen edun ensisijainen harkinta
•

Tarkoitetaan lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattujen oikeuksien mahdollisimman täysmääräistä toteutumista

•

Lapsen edun ensisijaisuus kaikissa lapsia koskevassa toiminnassa: sosiaalihuolto, tuomioistuin, hallintoviranomaiset,
lainsäädäntö

•

Lapsen etua arvioitaessa huomioidaan lapsen näkemykset, identiteetti, perhesuhteiden ylläpitäminen, lapsen
huolenpito, suojelu ja turvallisuus, oikeus terveyteen, oikeus koulutukseen

Yhdenvertaisuus / syrjimättömyys
•

Samat oikeudet lapsen ominaisuuksista tai huoltajien ominaisuuksista riippumatta

•

Autetaan voittamaan eriarvoistavat tekijät

Oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen
•

Kehittymisessä huomioitava ruumiillinen, henkinen, hengellinen, moraalinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys

•

Hoiva ja huolenpito

•

Oppiminen ja onnistuminen: kotona, koulussa ja yhteisössä

•

Aktiivinen toimijuus: leikki, harrastaminen, liikunta

Lapsen näkemyksen kunnioittaminen eli oikeus tulla kuulluksi
•

Mahdollisuus vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen: koulu ja muut toiminnan ja kehittymisen yhteisöt

•

Lapsella ei pakkoa tai velvollisuutta käyttää tätä oikeutta

•

Lapsi tarvitsee tietoa osallistumisen tueksi, mihin vaikuttaa

•

Ei tarkoita, että lapsella olisi päätäntävaltaa

Lähde: Kallio Reetta, Lastensuojelun Keskusliitto 2018
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Lapsen arvioinnin
prosessimalli 2018
Etelä-Pohjanmaa

Prezi: https://bit.ly/2QzYMdP
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1. TUNNISTA TARVE
Milloin lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä?
• Suoraan / epäsuoraan 0-18-vuotiaita
• Isoa joukkoa 0-18-vuotiaita
• Pientä joukkoa, mutta joka on erityisasemassa/ haavoittuva ryhmä
• Kun asia on uusi eikä ole olemassa valmiita malleja
• Kun päätös on vaikea tai mahdoton perua
• Kun asia on kiistanalainen tai se herättää ristiriitaisia tulkintoja
• Jos päätöksen vaikutukset ovat pysyviä tai pitkäkestoisia
• Jos asia on osa laajempaa vaikutusketjua
• Jos asialla on yhteisvaikutuksia muun valmisteilla olevan tai voimassa olevan
päätöksen/toiminnan kanssa

Mikä lapsiryhmä on kohteena, onko siihen liittyviä erityiskysymyksiä?
Tehdäänkö suppea vai laaja arviointi?
• Laaja: jos asia koskettaa suurta osaa lapsia/ikäluokkaa, päätettävästä asiasta
ei ole tietoa tai mallia entuudestaan, asia herättää ristiriitoja
• Suppea: päätettävästä asiasta on olemassa entuudestaan malleja, tietoa löytyy
paljon, se ei herätä tunteita tai kyseessä on pienempi asia

Tiedosta asian/ päätöksen taustalla olevat lait ja asian kannalta
merkittävät seikat
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2. SUUNNITTELE PROSESSI
Ota keskeiset tahot mukaan kumppaniksi
Tehkää suunnitelma etenemisestä ja prosessista:

•

aikataulut, tehtävät ja vastuut ym.

Hahmottakaa, millaisia päätösvaihtoehtoja muodostetaan
päätettävästä asiasta
Listatkaa, millaista tietoa asiasta on jo olemassa? Huomioi
LTH –tutkimukset, kouluterveyskysely, barometritieto
Päätettävä asia huomioiden, suunnitelkaa:
• Keneltä, mitä ja miten kysytään (huomioi päätettävän asian
kannalta keskeiset muut tarpeelliset tiedonlähteet tai
henkilöt)
• Miten lapset ovat osallisena (tiedontuotannossa, jota ei ole
olemassa) ja huomioi erityistarpeet ja lapsiryhmien
katvealueet  hyödynnä lasten lähellä olevat ammattilaiset
Tiedottakaa kohderyhmiä
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3. KARTOITA, KERÄÄ JA KUULE
Palaa siihen, millaista tietoa on jo olemassa:
• Kerää ja kokoa tämä tieto (esim. talous-, käyttäjä- tai
tilastotiedot, tutkimus- ja kokemustieto)
Muista huomioida asian kannalta keskeiset tiedonlähteet

Kysy ja ota lapset osalliseksi:
• Muista lapsiystävällinen menetelmä ja lapsiystävälliset tavat
• Huomioi lapsen kasvuympäristö tiedonlähteenä ja
auttamassa tiedon keräämisessä
• Selvitä aina lapselle, mihin asiaan on vaikuttamassa,
• Huomioi, pystytkö muokkaamaan tai soveltamaan Alajärvellä tehtyä
pohjaa/esitystä. Tiedustelut: hanna.luoma-aho@alajarvi.fi
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Esimerkiksi seuraavia asioita on pohdittu pilotointien
yhteydessä:
 Mitkä ovat lasten ja mitkä aikuisten asioita?
 Milloin lapsia pitäisi kuulla?
 Haluavatko lapset liikaa jos kysymme heiltä?
 Toistavatko lapset vain vanhempien näkemyksiä?
 Mitkä ovat hyviä tapoja kuulla lasta? (Lapsilähtöisten menetelmien

kehittäminen tärkeää!)
 Miten lasten tuottamaa tietoa analysoidaan?
 Miten lapsia osallistetaan valmisteluun ilman, että aiheutetaan

heille huolta tulevasta (miten paljon lapsille voidaan kertoa
valmisteltavista asioista)?
 Miten lasten näkemyksiä hyödynnetään päätöksenteossa?

 Moniin kysymyksiin ei ole löydetty yhtä yhteisesti jaettua ”oikeata”
vastausta, vaan eri toimijoilla on ollut erilaisia näkemyksiä ja
mielipiteitä.
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4. KUVAILE VAIKUTUKSET
Koosta ja tiivistä tieto
Huomioi ja tunnista ennakkotiedon perusteella lapsiryhmät,
joihin kohdistuu negatiivisia vaikutuksia (huomioi heikommassa
asemassa olevat ryhmät)
Vertaile ja kuvaile vaikutuksia
• arvioitaviin kysymyksiin
• lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
• lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteisiin (vaikutukset
lapsen etuun, lapsen näkemysten kunnioittamiseen, lapsen
oikeuteen kasvuun, kehitykseen ja hengissä säilymiseen
sekä lapsen syrjimättömyyteen) ajatuksella - millaisia:


myönteisiä – neutraaleja – kielteisiä vaikutuksia?



lyhyen aikavälin – pitkän aikavälin vaikutuksia?



ennakoidut – ennakoimattomat vaikutukset

Tee yhteenveto ja suositukset
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5. TEE PÄÄTÖS, TIEDOTA JA SEURAA
Tee päätösehdotus/päätös perusteluineen
Osoita päätösehdotuksessa yhteys lapsivaikutusten
arviointiin
Tiedota päätöksentekoprosessista ja päätöksestä lapsia,
perheitä sekä mukana olleet kohde- ja viiteryhmiä
• Huomioi lapsiystävälliset tavat lapsia tiedottaessa

Seuraa päätöksen vaikutuksia
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