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ARVIOINTITAPAAMISEN TAVOITE JA TARKOITUS 
Arviointitapaaminen on osa Lapsiystävällinen kunta (LYK) -mallin mukaisen kehittämistyön 
ja sen tuloksellisuuden seurantaa kunnassa. Tapaamisessa arvioidaan, onko kehittämistyö 
kunnassa ollut mallin kriteerien mukaista, onko työ edennyt tavoitteiden mukaisesti, ja 
voidaanko kunnalle siten myöntää UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus.  
 
UNICEF seuraa ja arvioi erityisesti seuraavia asioita: 

1) Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö ja lapsiystävällisyyden edistäminen on 
poikkihallinnollista ja koko kunnan yhteinen tavoite- ja tahtotila. 

2) Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö tähtää pitkäkestoisiin ja rakenteellisiin 
(toimintakulttuurin) muutoksiin. 

3) Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä varmistetaan lasten ja nuorten osallisuus 
niin arjen toiminnoissa kuin päätöksenteossa ja hallinnossa.  

4) Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä huomioidaan erityisesti 
haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset/lapsiryhmät ja 
yhdenvertaisuusnäkökulma. 

5) Lapsivaikutusten arviointia kehitetään systemaattiseksi osaksi kunnan 
päätöksentekoa. 

 
Tämä arviointi koskee Tammelan kunnan kehitystyötä ajalla 2018-2019. 
Lapsiystävällinen kunta -työ on käynnistynyt Tammelassa vuonna 2016 ja ensimmäinen 
UNICEFin tunnustus myönnettiin vuonna 2018. 
 
Tapaamisessa käytiin läpi Tammelan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelma, 
tavoitteet sekä koonti kuluneen kauden (2018-19) tähän mennessä toteutuneesta 
toiminnasta ja tuloksista.  UNICEFin edustajat kommentoivat toimintasuunnittelua ja 
kehittämistyötä mallin tavoitteiden näkökulmasta.  
 
 
OSALLISTUJAT 
Tapaamiseen osallistui Tammelan Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä (LIITE 1) 
sekä UNICEFilta Sanna Koskinen ja Mikael Malkamäki. 
 
 
LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -MALLIN KOORDINAATIO JA KEHITTÄMISTYÖ  
 

Koordinaatiorakenne 
Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä vastaa siitä, että toimintasuunnitelman 
toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä myös tarkennetaan ja päivitetään 
tarpeen mukaan työn ja seurantakauden edetessä.  
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Tammelan kunnassa Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmässä on edustajia laaja-
alaisesti kunnan eri toimialoilta, nuorisovaltuustosta, Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymästä sekä Tammelan evankelisluterilaisesta seurakunnasta. 
Kuluneen kahden vuoden aikana ryhmään on lisäksi saatu luottamushenkilöedustus 
kunnanhallituksesta sekä tiedottaja. Ryhmän työlle on tehty vuosikello, sen tehtävänkuvaa 
on kirkastettu, ryhmä on tavannut säännöllisesti ja tapaamiset ovat lisääntyneet kuluneen 
kahden vuoden aikana.  
 
Tammelan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorin työtä on tähän saakka resursoitu 
30%:lla hyvinvointikoordinaattorin työajasta. Työaika on koettu riittäväksi. Kunnan 
koordinaattorin työsuhde on päättymässä kesän aikana ja uudesta 
koordinaattoriresurssista ei vielä ole varmuutta. Koordinaatioryhmä piti kuitenkin hyvänä 
ajatuksena, että tulevaa koordinaattoria resursoitaisiin aiempaa vastaavalla työajalla.   
 
Lisäksi kunnassa on tunnistettu, että koordinaatiorakenteen tarpeelliset kehittämiskohdat 
liittyvät ennen muuta kolmannen sektorin osallistumiseen kehittämistyöhön sekä lasten 
osallisuuden kehittämiseen entistäkin paremmin toimivaksi.    
 
 
LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA -KEHITTÄMISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMAN JA 
TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
 
Vuodesta 2018 toteutetun Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman (LIITTEET 1 ja 2) 
päätavoitteena on ollut luoda kuntaan prosessi lapsivaikutusten arviointien toteuttamiseksi 
sekä siihen liittyvän osaamisen lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena on ollut LYK-periaatteiden 
lisääminen kunnan henkilöstön perehdytykseen sekä lasten ja nuorten osallisuuden 
parantaminen.  
  
Keskeiset toteutuneet toimenpiteet on koottu liitteeseen (LIITE 3) kuluneen 
seurantakauden ajalta.  
 
Suurimmiksi onnistumisiksi lapsen oikeuksien edistämisessä Tammelassa tapaamisen 
osallistujat nostivat: 

- Lapsivaikutusten arvioinnin prosessin käyttöönotto 
- Nuorisovaltuuston toiminnan aktiivisuus ja vaikuttavuus 
- Aiempaa vahvempi ja strategisempi viestintä LYK-teemoista 
- Lasten ja nuorten osallisuuden lisääntyminen 

o Erityisenä esimerkkinä nuorten osallisuus kirjaston uusien tilojen 
suunnittelussa 

- Lapsen oikeuksien huomioiminen koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikana 
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UNICEFIN SUOSITUKSET JA KANNUSTUKSET TAMMELASSA 
 

Koordinaatiorakenteen osalta UNICEF  
 

✓ kiittää aktiivisuudesta uudistaa koordinaatiorakennetta ja luoda työlle sitouttavia 
raameja  

✓ kannustaa arvioimaan säännöllisesti koordinaatiorakenteen toimivuutta ja 
tekemään jatkossakin tarvittaessa rakenteeseen muutoksia, esimerkiksi kolmannen 
sektorin osallistumisen osalta 

✓ kannustaa jatkamaan pohdintoja lasten ja nuorten roolin vahvistamisesta ryhmässä 
ja varmistamaan edelleen, että lapset ja nuoret arvioivat säännöllisesti kunnan työn 
etenemistä sekä kunnan lapsiystävällisyyttä 

✓ kannustaa varmistamaan edelleen riittävät resurssit LYK-työn koordinointiin sekä 
koordinaattoreille, koordinaatioryhmälle että muille tarvittaville tahoille.  
 

 
Tähänastisen Lapsiystävällinen kunta -työn osalta UNICEF kiittää Tammelan kuntaa 
 

✓ aktiivisesta työstä lapsivaikutusten arvioinnin systemaattiseksi käyttöönotoksi 
✓ toteutuneista toimenpiteistä lasten osallisuuden parantamiseksi etenkin 

varhaiskasvatuksessa sekä sateenkaarinuorten osalta 
✓ lapsen oikeuksien teemojen systemaattisesta lisäämisestä osaksi kunnan uusien 

työntekijöiden perehdytystä sekä työntekijöiden kehityskeskusteluja 
✓ Lapset puheeksi -menetelmän systemaattisesta kouluttamisesta kunnan 

työntekijöille 
✓ työstä LYK-työstä viestimisen systematisoimiseksi ja kehittämiseksi 
✓ aktiivisesta lapsen oikeuksien huomioimisesta koronaviruksen aiheuttamien 

poikkeusolojen aikana 
 
 
Tulevan työn osalta UNICEF kannustaa Tammelan kuntaa  
 

✓ jatkamaan edelleen systemaattista koko kuntaa sitouttavaa LYK-kehittämistyön 
suunnittelu-, toimeenpano- ja arviointityötä. On tärkeää, että jatkossakin 
kehittämistyön tavoitteet linjataan yhteisesti koko kuntaa koskien ja yhteistä 
lapsiystävällisyyden tahtotilaa rakentaen   

✓ varmistamaan, että tarvittava tieto ja ymmärrys kehittämistyöstä siirtyvät kunnan 
uudelle koordinaattorille kattavan perehdytyksen myötä 

✓ varmistamaan kaikissa toiminnoissa ja päätöksenteossa erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevien lasten oikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen. 

✓ pohtimaan edelleen, miten kunnassa jo toteutettuja lasten osallisuutta edistäviä 
hyviä käytäntöjä voitaisiin hyödyntää yhä systemaattisemmin eri toimialoilla ja 
yksiköissä 

✓ varmistamaan, että LYK-kehittämistyö ja toimenpiteet kohdistuvat eri-ikäisiin lapsiin 
ja nuoriin koko Tammelan alueella, alueiden erityispiirteet huomioiden 

✓ harkitsemaan lapsibudjetoinnin pilotointia ja sen myötä lapsivaikutusten 
arvioimisen kokonaisuuden laajentamista kunnassa 

✓ jatkamaan kunnan eri toimialat ja päättäjät tavoittavaa lapsen oikeuksien koulutus- 
ja perehdytystyötä 
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✓ jatkamaan ja kehittämään edelleen LYK-kehittämistyön ja -toimenpiteiden sekä 
lapsen oikeuksien viestintää niin lapsille, muille kuntalaisille, kunnan viranhaltijoille 
kuin päättäjillekin.  

 
 
Huomioitavaa 

✓ Tapaamisessa Tammelan edustajat pitivät hyvänä ajatusta lähteä päivittämään 
nykytilan kartoitusta (ent. alkukartoitus) UNICEFin uusien, vuonna 2020 syksyllä 
valmistuvien indikaattorien mukaiseksi sekä kartoituksen tulosten myötä 
asettamaan päivitetyt LYK-työn tavoitteet ja toimenpiteet kunnalleen. Nykytilan 
kartoituksen aikataulutusta voidaan tarkentaa syksyllä 2020 uuden koordinaattorin 
aloitettua tehtävässään. 

 
 
TUNNUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JA SEURAAVAT ASKELEET 
 
Tammelan kunnan Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö vastaa tähänastisen 
Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteita. Suomen UNICEF kiittää Tammelaa 
pitkäjänteisestä lapsenoikeustyöstä. Tammelan toiminnassa välittyy yhteinen sitoutuminen 
ja kunnan läpäisevä tahtotila systemaattisen lapsenoikeusperustaisen kehittämistyön 
tekemiseksi. Kehittämistyöstä välittyy reflektoiva ote; kunnassa on tunnistettu suuri joukko 
kehittämistyön onnistumisia sekä niitä teemoja ja toimintakäytäntöjä, joissa kunnalla on 
edelleen kehitettävää.  
 
Suomen UNICEF myöntää Tammelan kunnalle toisen Lapsiystävällinen kunta -
tunnustuksen. Tunnustuksen julkistuksen aikataulusta sovitaan yhteisesti loma-ajat 
huomioiden siten, että tunnustus voidaan julkistaa viimeistään elokuussa 2020. 
 
Nyt myönnettävä tunnustus on voimassa neljä vuotta, ja sen uusiminen edellyttää 
uudistetun Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisen kehittämistyön jatkamista edelleen.  
 
UNICEF seuraa Lapsiystävällinen kunta -mallissa mukana olevien kuntien kehittämistyön 
etenemistä ja toimenpiteiden toteutumista vuosittain. Seuraava UNICEFin 
seurantatapaaminen sovitaan alkuvuodelle 2021. Mikäli kehittämistyö on edennyt 
mallin kriteerien mukaisesti, seuraava mahdollinen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -
tunnustus voidaan myöntää Tammelan kunnalle vuonna 2024.  
 
Hyvä tietää: UNICEF kehittää parhaillaan mallin sisältöjä sekä digipalvelua kuntien LYK-
työn tueksi. Uusitut materiaalit tulevat kuntien käyttöön syksyllä 2020. 
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LIITE 1: ARVIOINTITAPAAMISEN LÄSNÄOLIJAT 
 
Samuli Ruohonen, nuorisovaltuuston edustaja  
Paula Laakso, varhaiskasvatuspäällikkö  
Satu Tienhaara, ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja  
Kirsi Hyytiäinen, päiväkodin johtaja  
Maria Valta, nuorisotyöntekijä  
Noora Oluikpe, kirjastonhoitaja  
Aniina Räike, tiedottaja  
Sari Kaakinen, luottamushenkilö/kunnanhallitus  
Emmi Romppainen, hyvinvointikoordinaattori  
 
Erityisasiantuntija Sanna Koskinen ja koordinaattori Mikael Malkamäki, Suomen UNICEF 
ry 
 


