Lapsiystävällinen

MAAKUNTA
luo hyvää tulevaisuutta

Lapsiystävällisyys
on maakunnalle kannattava valinta, sillä ihmisen
hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa.

Maakunta on uusi hallintorakenne, mutta se on
myös ihmisten yhteisö, jolla on vastuu kaikkien alueensa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista.
Maakunnan tärkein tehtävä on järjestää asukkaiden
tarvitsema sosiaali- ja terveydenhuolto. Tehtävään
tarvitaan paitsi maakunnan omia palveluja, myös
kumppanuutta järjestöjen, seurakuntien ja yritysten
kanssa. Hyvä maakunta kuulee asukkaitaan ja arvostaa ja tukee kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa.
Lapsiystävällinen maakunta ottaa päätöksenteossaan ja toiminnassaan huomioon lasten ja nuorten
oikeudet, tarpeet ja voimavarat.

Lapsen oikeuksien sopimus apuna

Lapsinäkökulma strategiaan

Lapsiystävällinen maakunta ymmärtää kansalaisja vapaaehtoistoiminnan merkityksen ja rakentaa aktiivisesti kumppanuuksia järjestöjen kanssa.
Maakunta myös tukee alueensa lapsi-, nuoriso- ja
perhejärjestöjä.
Perhekeskus yhdistää maakuntien sosiaali- ja
terveyspalvelut, kuntien järjestämät palvelut sekä
järjestöjen ja seurakuntien toiminnan. Perhekeskus
muodostuu lähipalvelujen kokonaisuudesta. Niihin
sisältyvät lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät
sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskuksen koordinaatio- ja kokonaisvastuu on maakunnalla.

Maakunnan toimintaa ja taloutta linjaa maakuntastrategia, jossa tulee huomioida lasten ja nuorten
tarpeet.
Strategiaan kirjataan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannekuva, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja oikeuksien toteuttamiseksi,
palveluja koskevat linjaukset sekä osallistumisen ja
vaikuttamisen kanavat. Strategia ottaa kantaa myös
alueiden käyttöön ja lasten ja nuorten elinympäristön laadun kehittämiseen.
Strategia perustuu arvioon maakunnan tilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista.
Strategiaa kirjoitettaessa määritellään myös, miten
sitä seurataan ja arvioidaan.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus muodostaa perustan lasten hyvinvoinnin turvaamiselle. Oikeudet
eivät kuitenkaan toteudu itsestään, vaan niiden toteutuminen edellyttää aktiivisia ja tavoitteellisia toimia päätöksenteossa ja palveluiden toteutuksessa.
Lapsia koskevissa asioissa lapsen edun on oltava
ensisijainen harkintaperuste. Lasten edut selvitetään lapsivaikutusten arvioinnilla, johon tärkeänä
osana kuuluu lasten ja nuorten näkemysten selvittäminen.

Järjestöt maakunnan kumppanina

Lapsen oikeuksien sopimuksen
yleisperiaatteet
MLL tuntee perheiden tarpeet

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla (MLL) on pitkä kokemus ja vahva
osaaminen vapaaehtoistyöstä ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisesta.

30
000
vapaaehtoista
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Lapsen edun ensisijaisuus. Lapsia koskevissa toimissa lapsen
edun on oltava ensisijainen
harkintaperuste. Lapsivaikutusten arviointi on väline
lasten etujen selvittämiseen.
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Syrjimättömyys ei ole
vain passiivinen velvollisuus, joka kieltää
kaikenlaisen syrjinnän, vaan
se edellyttää aktiivisia toimia eriarvoisuuden korjaamiseksi.

yhdistystä
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PAIKALLIS-

alueellista piirijärjestöä

ja valtakunnallinen keskusjärjestö

yli 800

000 tuntia vapaaehtoistyötä vuodessa

MLL:n toimintoja lapsille, nuorille ja perheille
• Perhekahvilat ja muut avoimet
kohtaamispaikat
• Auttavat puhelin- ja
nettipalvelut lapsille, nuorille
ja vanhemmille
• Vertaisryhmät
• Tukihenkilötoiminta
• Eroauttaminen
• Harrastekerhot
• Sukupolvitoiminta kuten
kylämummit ja -vaarit
• Nuorisotoiminta

•
•
•
•

Tilapäinen lastenhoitoapu
Kotoutumisen tuki
Lapsiperhetapahtumat
Tukioppilastoiminta ja
muu kouluyhteistyö,
vanhempainillat
• Ammatilliset perhepalvelut
• Kuntoutuspalvelut erityistä
tukea tarvitseville lapsille ja
nuorille ja heidän perheilleen
(MLL:n Lasten ja Nuorten
Kuntoutussäätiö)

Lapsen oikeus kehittymiseen on kokonaisvaltainen käsite,
johon kuuluvat kaikki lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet.
Kyse ei ole vain lapsen kehityksen varmistamisesta
kohti aikuisuutta vaan myös
parhaiden mahdollisten
olosuhteiden järjestämisestä lapsen nykyistä elämää
varten.
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Lapsen oikeus tulla
kuulluksi. Lapsella ja
nuorella on oikeus
tulla kuulluksi ja vaikuttaa omiin palveluihinsa.
Menettelyjen, joissa lapsia
kuullaan, on oltava avoimia kaikille lapsille. Erityisen tärkeää on turvata
vähemmistöryhmien tai
muita haavoittuvammassa asemassa olevien lasten
asema.

Lapsiystävällinen

MAAKUNTA
• Rakentuu yhteistyössä kuntien,
järjestöjen, yritysten ja seurakuntien
kanssa.
• Kirjaa strategiaansa keskeiset tavoitteet
ja toimenpiteet lasten ja nuorten
hyvinvoinnin lisäämiseksi.
• Hyödyntää lapsen oikeuksien sopimusta
lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämisen välineenä.
• Huolehtii, että sen työntekijät ja
luottamushenkilöt tuntevat lapsen
oikeuksien sopimuksen ja edistävät sen
toteutumista.
• Tiedottaa lapsille ja nuorille heidän
oikeuksistaan ja nimittää maakuntaan
lapsiasia-valtuutetun.
• Tuottaa ja hyödyntää päätöksenteossaan
lasten ja nuorten hyvinvointitietoa ja
sillä on käy-tössään lasten ja nuorten
hyvinvointi-indikaattorit.
• Arvioi ja ottaa huomioon päätöstensä
ja toimintansa lapsivaikutukset - myös
talousarvion laadinnassa ja seurannassa.
• Varmistaa, että lapset ja nuoret saavat
osallistua ja vaikuttaa ja kiinnittää
erityistä huomiota heikommassa
asemassa olevien osallisuuteen.

• Edistää lasten ja nuorten hyvinvointia
ja terveyttä, kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja ja ehkäisee lasten ja nuorten
ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä.
• Varaa riittävät voimavarat lasten,
nuorten ja perheiden sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämiseen
laadukkaasti.
• Rakentaa maakunnan ja kuntien
palveluista lapsilähtöisen,
lähiympäristössä toteutettavan
kokonaisuuden, jossa kohtaaminen on
ikätason mukaista ja lasta kunnioittavaa.
• Varmistaa varhaisen tuen ja matalan
kynnyksen periaatteen toteutumisen
lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.
• Hallinnoi perhekeskusta, joka kokoaa
yhteen lapsille ja perheille suunnatut
hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä
varhaisen tuen ja hoidon palvelut.
• Vahvistaa järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa, tekee yhteistyötä
alueellaan toimivien lapsi-, nuoriso- ja
perhejärjestöjen kanssa ja avustaa niiden
toimintaa.

