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Valtiovarainministeriön ja kansallisen 
lapsistrategian kysely 
• Osana lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman kuntien ja hyvinvointialueiden 

lapsibudjetoinnin hanketta 10–17-vuotiailta kysyttiin näkemyksiä julkisten varojen 
käytöstä valtiolla, hyvinvointialueilla ja kunnissa.

• Jos voisit valita yhden lapsiin liittyvän asian, johon pitäisi käyttää enemmän 
julkista rahaa, mikä se olisi?

• Mitä neuvoja antaisit valtiovarainministerille?

• Sähköinen kysely oli avoinna 2.–20.5.2022 ja siihen vastasi yhteensä 6 739 
henkilöä, jotka kertoivat kuuluvansa kyselyn kohderyhmään. 

• Kysely ei perustunut otantaan, vaan oli vapaasti saatavilla ollut verkkokysely, josta 
levitettiin tietoa muun muassa kuntien kirjaamoihin ja Oppiva-verkoston kautta.

• Kyselyyn vastattiin täysin anonyymisti, joten vastaajien henkilöllisyyttä ei ole voitu 
todentaa.
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Mihin kyselyyn vastanneet 
kohdentaisivat julkisia varoja?



Lasten vastauksissa korostuivat 
harrastukset, oppiminen ja terveys
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Harrastukset ja vapaa-aika

• Harrastukset ja lasten toiveet, lapsuus määrittää koko elämän joten 

siihen on tärkeä panostaa.

• Turvallisia paikkoja missä voi liikkua vapaasti esm. Jalkapallokenttä.

• Kohtaamispaikkoja erilaisille nuorille, kaikkien kotona ei ole 

välttämättä turvallista olla, tarvitaan turvallisia tiloja nuorille viettää 

aikaa, niin ei tarvitsisi ”kylillä” pyöriä.

• Kaikki lapset voisi harrastaa tasapuolisesti mitä haluavat ilman, että 

se on rahasta kiinni.
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Koulu ja oppiminen

• Kaikkien lapsien täytyisi saada parempaa ja monipuolisempaa 

kouluruokaa, johon tulisi käyttää ennemmän rahaa.

• Kouluun lisää pienryhmiä, aikuisia, avustajia ja että saa apua.

• Koulun pihalla voisi olla jotain, mikä rohkaisee ihmisiä olemaan 

aktiivisempia, sen sijaan, että oltaisi vain puhelimilla välitunneilla.

• Koulussa voisi olla asiantuntijoita, jotka seuraavat oppilaita, ettei 

ketän syrjittäisi, kiusattaisi jne.
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Terveys ja hyvinvointi

• Mielenterveyden huolto, en paljoa tiedä asian hoidosta ja kuinka paljon raha 

vaikuttaa, mutta mielenterveys pitää ottaa vakavasti ennen kun lapsi joutuu 

ambulanssilla sairaalaan itsemurhan tai jonkin muun itse aiheuttaman takia.

• Mielenterveys palvelut ja se että nuorten mielenterveydestä kyseltäisiin 

enemmän koska monet nuoret eivät pidä syytään tarpeeksi isona hakea apua.

• Että kaikilla olisi varaa käydä lääkärin luona, jos on vakava tapaus kyseessä.

• Lasten hyvinvointiin kuten oikeuteen kasvaa turvallisessa ympäristössä ja 

saada riittävästi tukea.
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Lasten neuvoja 
valtiovarainministerille



Oikeudenmukainen ja huolellinen rahankäyttö

• Lapsille on tärkeää, että heitä kuunnellaan, heille annetaan tietoa ja heidän 

mielipiteitään kysytään.

• Lapset painottivat järkevää, huolellista ja tasapuolista rahankäyttöä. 

Vastauksissa todettiin, ettei rahaa pidä tuhlata. 

• Käyttäkää rahat huolella ja harkiten, ja varmistakaa, että raha menee juuri 

siihen paikkaan ja niille henkilöille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat eniten.

• Valtion rahat tulee käyttää viisaasti, ei velkaannuta liikaa, tuetaan 

heikommassa asemassa olevia enemmän, pidetään kirjaa menoista ja 

tuloista sekä niiden vaikutuksista, otetaan lapset ja nuoret mukaan 

päätöksentekoon ja kuunnellaan sekä toteutetaan heidän toiveensa.
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Rohkeutta ottaa lapsia ja nuoria
mukaan heidän näkemysten

selvittämisen kautta. Ei me haluta
välttämättä päättää, mutta ilman meitä, 

ette tiedä, mitä me ajattelemme.



Kiitos kaikille kyselyyn 
vastanneille lapsille!
HEIDI.JARVENPAA@GOV.FI

VM.FI |  @VMUUTISET


