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1 Luo perusta lapsi-
vaikutusten arvioinnille

Varmista sidosryhmien sitoutuminen

Tunne lainsäädäntö, johon lapsi-
vaikutusten arviointi perustuu
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Varmista sidosryhmien sitoutuminen

Varmista, että sidosryhmät (kunta- ja 

maakunta- päättäjät / luottamushenkilöt, 

johtavat viranhaltijat,  lasten parissa 

työskentelevät) tietävät, miten lapsi-

vaikutusten arviointia tehdään ja mitkä sen

tavoitteet ovat.

Sovi sidosryhmien kanssa yhdessä siitä, miten

lapsivaikutusten arvioinnista viestitään 

kuntalaisille/  asukkaille, niin lapsille kuin 

aikuisille. Viestintävälineinä voivat olla 

esimerkiksi kuulemistilaisuudet, tiedot-

teet, verkkoviestintä, sometus.
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2 Tunnista
milloin lapsivaikutusten  
arviointia tarvitaan

Arvioi, ketä päätös / asia / toiminta koskee

Kartoita millaista lapsiryhmää asia koskee
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Koskeeko päätös / asia /

toiminta:

Suoraan 0–18-vuotiaita lapsia 

tai nuoria,  esimerkiksi 

lähipalveluita, 

varhaiskasvatusta, lasten  ja 

nuorten koulutusta, lasten, 

nuorten ja lapsiperheiden

sosiaali- ja terveyspalveluita, 

lasten ja nuorten  

harrastustoimintaa, 

joukkoliikennettä, kevyen liiken-

teen väyliä tai lasten ja 

perheiden toimeentuloa

―> tee lapsivaikutusten arviointi

Epäsuoraan 0–18-vuotiaita 

lapsia tai nuoria,  

esimerkiksi aikuisten päihde-

ja mielenterveys- palveluita

―> arvioi tilannekohtaisesti 

lapsivaikutusten arvioinnin

tarpeellisuus

Isoa joukkoa 0–18-vuotiaita 

lapsia tai nuoria,  esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen 

palveluverkkoa, kouluverkkoa tai 

lasten ja nuorten sosiaali- ja 

terveys- palveluiden 

järjestämistä koskevat asiat

―> tee lapsivaikutusten arviointi

Pientä joukkoa 0–18-vuotiaita 

lapsia tai nuoria,  mutta lapsen 

hyvinvoinnin kannalta 

merkityksellistä  asiaa 

(esimerkiksi lastensuojelun 

avohuollon tukitoimien

toteutusta koskevat asiat)

―> tee lapsivaikutusten arviointi

Haavoittuvassa asemassa

olevia 0–18-vuotiaita lapsia

tai nuoria, esimerkiksi

vammaisia, kodin ulkopuolelle

sijoitettuja tai

maahanmuuttajialapsia ja -

nuoria

―> tee lapsivaikutusten arviointi

Tee lapsivaikutusten

arviointi myös silloin,

• kun asia on uusi, eikä 

valmiita malleja ole

• kun päätös on vaikea tai 

mahdoton perua  tai

korjata

• kun asia on kiistanalainen ja 

sen ennakoidaan  saavan 

paljon huomiota ja 

herättävän  ristiriitaisia

tulkintoja

• kun päätöksen vaikutukset 

ovat pysyviä tai  

pitkäkestoisia

• kun asia on osa 

laajempaa vaikutusketjua  

tai -verkkoa

• kun asialla on 

yhteisvaikutuksia muun  

valmisteilla olevan tai 

voimassa olevan  

päätöksen / toiminnan

kanssa
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3 Määrittele arvioinnin  
laajuus ja menetelmät

Valmistele, suunnittele, mieti
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Valmistele isossa asiassa 
laajempi  arvio

Jos esim. koskettaa koko 

kaupungin lapsia tai ikä-

luokkaa, hahmotetaan lasten 

näkökulmia mm:

• Keräämällä olemassa 

olevaa tietoa

• Esimerkiksi opiskeluhuoltoa 

kehitettäessä  voidaan 

hyödyntää 

kouluterveyskyselyn  

alueellisia tuloksia 

opiskeluhuollon saatavuu-

desta sekä lasten ja nuorten 

tuen tarpeista.

Valmistele pienessä mutta 
merkittävässä asiassa 
rajatumpi arvio, joka  koskee 
tiettyä lapsiryhmää

Esimerkiksi jos 

diabetespoliklinikka 

suunnitellaan siirrettäväksi

toiseen kaupunkiin, selvitetään 

mitkä ovat  vaikutukset 

diabetesta sairastaviin lapsiin. 

Selvitä,  miten tavoitetaan 

kohderyhmän lapset. Hyödynnä  

näiden lasten parissa 

työskentelevien asiantunte-

musta, lapsia voidaan kuulla 

esimerkiksi vertaistuki-

ryhmissä.

Suunnittele menetelmät: 
miten ja  mistä keräät 
tarvittavan tiedon?

Kartoita olemassa oleva 
tieto, jota voi hyödyntää  
arvioinnissa.

.

Esimerkiksi THL:n toteuttama

Kouluterveyskysely

(https://thl.fi/fi/web/lapset-nuo-

ret-ja-

perheet/tutkimustuloksia), 

pienten lasten  terveys-

hyvinvointi- ja palvelut LTH-

tiedonkeruu sekä muut 

tilastot, tutkimukset, paikalliset 

kyselyt  ja kartoitukset.

Suunnittele täydentävät 

tarvittavat tietolähteet  ja 

lasten kuuleminen

Mieti miten esität arvioitavan 
asian  niille lapsille joita asia 
koskee lasten  iän ja 
kehitystason mukaisesti

Lapsella on oikeus tulla 

kuulluksi mutta myös oikeus  

saada tietoa itseään koskevissa 

asioissa. Lapsilta ei  vain kysytä 

mielipiteitä, vaan heille myös 

kerrotaan  millaisesta 

päätettävästä asiasta on kyse, 

miten se  koskee lapsia ja 

millaisia näkökulmia aikuisten on  

huomioitava asiasta

päätettäessä.
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4 Osallista lapset  
ja muut osalliset  
arvioinnin tekoon

Kuuntele lapsia ja mahdollisesti  
muita osallisia
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Kuule lapsia ja mahdollisesti
muita  osallisia

Mahdollisia kuultavia 

lapsiryhmiä ovat esimerkiksi  

nuorisovaltuusto, 

lapsiparlamentti, kokemusasian-

tuntijat, oppilaskunnan 

hallitukset, tuki- ja kummi-

oppilaat, varhaiskasvatusryhmät, 

luokat, koulut ja  harrasteryhmät.

Aina ei tarvitse lasten 

erikseen kuulemista, vaan  

voidaan hyödyntää olemassa 

olevaa lapsilta saatua  tietoa.

Kuule tarpeen mukaan myös 

muita ryhmiä. Mah- dollisia 

kuultavia ryhmiä ovat

tapauksesta riippuen esimerkiksi 

lasten vanhemmat tai lasten  

kanssa työskentelevät aikuiset.

Valitse kuulemisen tavat sen 

mukaan, keitä lapsia tai mitä 

lapsiryhmiä asia koskee.

Esimerkiksi,  jos asia koskee 

diabetestä sairastavia lapsia tai 

lastensuojelussa olevia lapsia, 

kuullaan heitä palveluiden 

käyttäjinä eikä esimerkiksi

nuorisovaltuustoa.

EOAK/6196/2017: On syytä 

huomioida, että  pelkkiä 

edustuksellisia 

kuulemisrakenteita käyt-

tämällä jää niiden oman 

toiminnan varaan, kuin- ka 

laajasti lasten ja nuorten 

kuuleminen lopulta toteutuu. 

Mieti, miten olet 

vuorovaikutuksessa lasten  

kanssa. Miten selität lapselle 

miksi heitä kuullaan,  miten 

kerrot asian sisällöistä ja miten 

lasten näkökulmat saadaan 

esiin? 

Usein aikuisille suunnatut  

toimintatavat eivät sovellu 

lapsille ja siksi on tärkeää  etsiä 

lapsilähtöisiä kuulemisen 

menetelmiä.

Käytä lasten kuulemisessa 

esimerkiksi näitä  menetelmiä: 

sadutus, piirtäminen ja kerronta,

valokuvaaminen ja kerronta, 

toiminnalliset menetelmät,  

kirjoittaminen, lomakekysely,

ryhmäkeskustelut.

Toteuta kuulemiset siten, että 

lapset pääsevät  pohtimaan 

heihin kohdistuvia vaikutuksia 

valmisteilla  olevassa 

päätöksessä tai toiminnassa. 

Mahdollista  kuulemisissa, että 

lapset voivat tuoda esiin myös

uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja

ideoita.

• Esimerkiksi, jos diabetes 

ppkl päätetään siirtää  

toiseen kaupunkiin, millä 

tavoin lapset voivat  olla 

kontaktissa henkilökuntaan.
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5 Kokoa ja analysoi  
kaikki tieto

Kokoa tieto ja analysoi yhdessä  
muiden kanssa

Kokoa sekä aiempi että kuulemisten  kautta saatu
tieto

Kokoa sekä aiempi että kuulemisten kautta saatu  tieto, 

joka liittyy valmisteilla olevaan asiaan. Jos mahdollista, 

ota tietojen kokoamiseen ja analysoimiseen  mukaan 

monialainen eri asiantuntijoista koostuva  ryhmä. 

Kannattaa hyödyntää kuntien / maakuntien  olemassa 

olevia ryhmiä.

Ota tulosten tulkintaan mahdolli-
suuksien mukaan lapset

Ota tulosten tulkintaan mahdollisuuksien

mukaan lapset, esimerkiksi koululuokka,

oppilaskunnan hallitus, kokemusasiantuntijat

tai nuorisovaltuusto.

LAVA
LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI

Lapsi- ja  
perhepalveluiden  
muutosohjelma



6 Tunnista ennakkotiedon  
perusteella lapsiryhmät,  
joihin kohdistuu negatiivisia  
vaikutuksia

Kiinnitä arvioinnissa huomiota erityisryhmiin

Varmista päätöksenteon vaikutukset

LAV
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Kiinnitä arvioinnissa
huomiota  
erityisryhmiin

Kiinnitä arvioinnissa 

erityistä huomiota

heikommassa asemassa 

oleviin lapsiryhmiin, 

esimerkiksi  vammaisiin tai 

muutoin toimintarajoitteisiin 

lapsiin,  

vähemmistöryhmiin 

kuuluviin lapsiin, kodin

ulkopuolelle sijoitettuihin 

lapsiin, vähävaraisissa 

perheissä  eläviin lapsiin. 

Tunnista, haittaako päätös 

/ toiminta  jonkin 

lapsiryhmän hyvinvointia ja 

oikeuksien toteutumista.

Varmista, että 

päätöksenteossa voidaan 

ennakolta  tunnistaa 

mahdolliset lapsiin 

kohdistuvat negatiiviset  

vaikutukset. Pohdi, 

voidaanko haittoja

lieventää.

• Esimerkiksi 

subjektiivisen 

varhaiskasvatus-

oikeuden rajaaminen: 

miten voidaan lieventää  

haittoja, joita voi 

kohdistua rajatun päivä-

hoito-oikeuden piirissä 

oleviin lapsiin?
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7 Punnitse hyödyt  
ja haitat

Tunnista, vastaa, huomioi
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Tunnista eri 
päätösvaihtoehtojen /  
toiminnan hyödyt ja
haitat

Kirjaa havainnot ja tee 

niiden perusteella koko-

naisarvio eri 

vaihtoehdoista. 

Kokonaisarviossa eri  

vaikutuksia ja niiden 

merkittävyyttä punnitaan

kokonaisuutena ja 

suhteessa toisiinsa. 

Punninnan perusteella

laaditaan suositukset 

jatkovalmistelua ja pää-

töksentekoa varten. 

Suositukset voivat sisältää

myös  parannusehdotuksia 

tai vaihtoehtoisia esityksiä.

Vastaa kysymykseen: 
miten päätös
/ toiminta voidaan 
toteuttaa lasten  
kannalta parhaalla 
mahdollisella  tavalla?

Listaa eri vaihtoehdoista

hyvät/neutraalit/kielteiset

vaikutukset. Mieti, miten 

hyviä vaikutuksia voisi  

vahvistaa ja huonoja 

vaikutuksia poistaa tai 

ainakin  lieventää.

Ota huomioon 

ainakin nämä

näkökulmat:

• yhdenvertaisuus 

ja syrjimättömyys  

(LOS 2 artikla),

• lapsen edun 

ensisijaisuus ( LOS 3

artikla),

• lapsen oikeus 

elämään, 

henkiinjäämiseen ja  

kehittymiseen (LOS 6

artikla),

• lapsen oikeus tulla 

kuulluksi (LOS 12

artikla)

Vaikutukset ovat

merkittävyydeltään

erilaisia, vaikutukset

voivat myös olla erilaisia

eri kohderyhmille.
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8 Dokumentoi

Tehokas dokumentointi

Dokumentoi 

lapsivaikutusten 

arvioinnista saatu  tieto. 

Hyvä dokumentointi 

helpotttaa seuraavia lap-

sivaikutusten arviointien 

toteutusta. Dokumentoin-

tia helpottaa esimerkiksi 

Kuntaliiton EVA sähköinen  

työkalu.

LAVA
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Lapsiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi : 
Tarkastelussa 
lapsivaikutusten arviointi 
kuntapäätöksissä ja 
esimerkkejä 
lapsivaikutusten 
arvioinneista

Ruuska, Tupu; Itkonen-
Ratilainen, Mari; Harju-
Kivinen, Raija; Honkanen, 
Kati (2018)

http://www.julkari.fi/handle/10024/136961

http://www.julkari.fi/handle/10024/136961


9 Esittele arvioinnin tulokset  
päätöksentekijöille ja  
päätöksen tekeminen

Tunnista vaikutukset

Esittele päätöksentekijöille, millaisia lapsiin kohdistuvia

vaikutuksia on tunnistettu ja mitä suosituksia  arvioinnissa 

annetaan päätöksentekoa varten, jotta  päätöksenteossa 

voidaan ottaa huomioon arviointitieto.
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10 Tiedota  
päätöksestä

Tiedota myös lapsille

Tiedota päätöksestä, 

myös lapsille. Ne, joihin

päätökset vaikuttavat, 

tietävät millaista harkintaa

erilaisten vaikutusten – niin 

hyötyjen kuin haittojen –

välillä  on tehty ja millaisia 

asioita päätöksessä on

painotettu.
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Lapsi- ja  
perhepalveluiden  
muutosohjelma

11 Seuranta

Päätöksien / toiminnan  
vaikutus lapsiin

Seuraa millaisia vaikutuksia päätöksellä /

toiminnalla on lapsiin. Seurannalla on 

mahdollisuus tunnistaa  myös niitä vaikutuksia, 

joita ei ennakkoon osattu  arvioida.

• Toteutuivatko ennakoidut vaikutukset?

• Tuleeko esiin odottamattomia seurauksia  

(joita ei osattu ennakkoon arvioida)?

• Miten hyödynnämme seurantatietoa tulevissa  

päätöksissä ja toiminnan suunnittelussa?

LAV

A
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ARVIOINTI
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LAVA-KOULUTUKSISSA POHDITTU MM. SEURAAVIA KYSYMYKSIÄ

• Miten LOS yleisperiaatteet (yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys,2 artikla; 
lapsen edun ensisijaisuus, 3 artikla); lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen 
ja  kehittymiseen, 6 artikla ja lapsen oikeus tulla kuulluksi, 12 artikla) tällä 
hetkellä toteutuvat oman kunnan päätöksenteossa?

• Millaisia päätöksiä pystytte omasta kunnastanne nimeämään viimeiseltä 
kahdelta vuodelta, joissa mielestänne olisi ollut hyvä tehdä lapsivaikutusten 
arviointi? Miksi?

• Miten voitaisiin varmistaa, että lapsivaikutukset tulisivat arvioiduksi omassa 
kunnassanne? 

• Millaista tietoa (ja missä muodossa) tulisi olla, että päätöksentekijä voi 
huomioida päätösten lapsiin kohdistuvat vaikutukset?

Kati Honkanen, THL



LOPUKSI ESIMERKKI 
ALAJÄRVELTÄ 

Miten lapselle annetaan tietoa häntä 
koskevassa asiassa 



Oppilaskysely
Alajärven alakoulut



Alajärvellä on tällä hetkellä kymmenen 
koulua.



Tunnistatko 
koulut?



Löysitkö 
omasi?



Kevään aikana on 
tarkoitus miettiä, 
tarvitaanko 
Alajärven 
kokoiselle alueelle 
näin montaa 
koulua.



Ei ole kuitenkaan syytä huolestua. 

Asioita pohditaan tarkasti, jotta kaikilla lapsilla 
olisi varmasti turvallinen ja hyvä paikka käydä 
koulua.

Kaikki koulut jatkavat nykyisellä tavalla ainakin 
ensi lukuvuoden.



Mitä kaikkia asioita kouluista 
päätettäessä sitten pohditaan?



Päätöksiin voi vaikuttaa esimerkiksi 
koulun kunto ja korjaustarve 



Lisäksi mietitään, saavatko eri koulujen oppilaat 
palveluja tasapuolisesti.  



Myös koulun sijainti, koulumatkat ja niiden kesto 
otetaan huomioon. 



Lisäksi tietoa 
tarvitaan myös teiltä 
oppilailta. Te tiedätte 
parhaiten, mikä 
koulussa on tärkeää.



Saat kohta vastata 
kyselyyn.

Kerro siinä, mitä 
ajattelet koulustasi ja 
mikä on sinulle 
tärkeää.



Osaan kysymyksistä vastataan hymiöiden avulla, osaan 
saat vastata vapaasti. Aikuiset auttavat, jos tarvitset apua.



Jos sinua jää mietityttämään 
joku kouluusi tai tähän kyselyyn 
liittyvä asia, muista jutella siitä 
opettajasi tai muiden aikuisten 
kanssa. 

Kiitos jo etukäteen 
vastauksestasi!
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