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Valtuustoaloite selvityksestä resurssien lisäämiseen
Lapsiystävällinen kunta-koordinaatiotyöhön
372/00.01.05/2020

KV 11.11.2020 § 108
Valtuutettu Lotta Paakkunainen esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta
seuraavan aloitteen, jonka lisäksi olivat allekirjoittaneet Vihreän ryhmän
valtuutetut Jani Méling, Katri Piiparinen, Laura Skaffari ja Anne-Mari
Vainio, Vasemmistoliiton ryhmän valtuutetut Birgit Aittakumpu ja Toni
Hägg, Sosialidemokraattisen ryhmän valtuutettu Teija Ristaniemi sekä
varavaltuutettu Ana Maria Gutierrez Sorainen.

” Keskustan valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Lohjalla
selvitetään resurssien lisäämistä Lapsiystävällinen
kunta-koordinaatiotyöhön, jotta lasten oikeuksien huomioiminen päätöksiä
valmistellessa ja päätettäessä vahvistuu sekä lapsivaikutusten arviointeja
pystyttäisi kehittämään ja tekemään täysipainoisesti.

Lasten ja nuorten huomioiminen on tärkeää kunnassa, sillä suuri osa
suomalaisten lasten ja nuorten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään
kunnissa. Kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat siis merkittävästi
siihen, miten kunnassa asuvien lasten oikeudet ja hyvinvointi toteutuvat ja
se vaikuttaa suoraan heidän perheisiinsä, työikäisiin sekä ikääntyneihin.
Meihin kaikkiin.

Lohjan kaupunki on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta
–ohjelmassa vuodesta 2016 ja sai lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen
vuonna 2018. Lohjan kaupunki asetti vuosille 2018-2020 Lapsiystävällinen
kunta -kehittämistyölle kunnianhimoiset, rakenteellisiin ja pitkäkestoisiin
muutoksiin tähtäävät tavoitteet. Lohjan kaupunki ei kuitenkaan tällä kertaa
yltänyt asettamiinsa tavoitteisiin, eikä Suomen UNICEF voi tässä
vaiheessa myöntää Lohjan kaupungille toista Lapsiystävällinen kunta
-tunnustusta.

Tunnustuksen uusiminen on kuitenkin mahdollista jälleen vuonna 2021.
Tunnustuksen uusiminen edellyttää Lohjan kaupungilta UNICEFin
ehdottamaan jatkotoimintaprosessiin sitoutumista. Lohjan kaupungin
Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän ja kaupungin johtoryhmän
tulee käydä keskustelua kehittämistyön jatkosta. Lohjan tulee lisätä
koordinointiin tarvittavia resursseja ja sitoutua tavoitteiden toteuttamiseen
uusiakseen lapsiystävällinen kuntatunnustuksensa. Lapsivaikutusten
arviointityön kehittäminen osaksi kunnallista päätöksentekoa oli yksi
ohjelman tavoitteista, johon ei päästy.

Monesta kylästä ja kaupunginosasta koostuvalla Lohjalla on tärkeää
huomioida, että Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö ja toimenpiteet
kohdistuvat eri ikäisiin lapsiin ja nuoriin alueiden erityispiirteet huomioiden.

Tällä hetkellä Lohjalla tehdään töitä lapsivaikutusten arvioinnin
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kehittämiseen, mutta vajailla resursseilla. Meidän tulisi panostaa lasten
oikeuksien toteutumisen edistämiseen kunnan eri toiminnoissa ja
resurssien lisääminen Lapsiystävällinen kunta-koordinaatiotyöhön on
panostus tulevaisuuteen.”

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Liite 8/kv 11.11.2020 Valtuustoaloite selvityksestä resurssien lisäämiseen  Lapsiystävällinen
kunta-koordinaatiotyöhön

-----------------------------------

LANUP 18.05.2021 § 64

Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan hakeudutaan. Ohjelmaan
hakuvaiheessa Unicef kertoo kriteereistä, joihin kunnan tulee
lähtökohtaisesti sitoutua päästäkseen mukaan ohjelmaan. Sen
varmistamiseksi, että kehittämistyö ulottuu laajasti kunnan eri toimialoille,
työtä koordinoi riittävästi resursoitu Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
ja -koordinaatioryhmä.

Koordinaattorin tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä kunnan ja Unicefin
välillä. Koordinaattorin on huolehdittava kunnassa, että kaikki toimialat
sitoutuvat lapsiystävällinen kunta -ohjelman tavoitteiden edistämiseen.
Tavoitteisiin kuuluvat mm. lasten oikeuksien edistäminen ja tunnetuksi
tekeminen  ja lapsiystävällisten toimintatapojen kehittäminen, kuten
lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen ja lasten kuuleminen. Koordinaattori
välittää tietoa ja kouluttaa eri toimijoita lapsiystävällisen kunnan
periaatteisiin. Koordinaattori varmistaa lasten ja nuorten osallisuus on
varmistettava arjessa ja päätöksen teossa. Koordinaatioryhmän
organisointi, palaverikäytännöt, tiedon- ja tehtävienjako
koordinaatioryhmälle kuuluvat koordinaattorin tehtäviin. Koordinaattori
osallistuu Lapsiystävällinen kunta -verkostoon ja jakaa tietoa muiden
kuntien kanssa. Kirjalliset tehtävät kuten toimintasuunnitelmien tekeminen,
täytäntöönpano ja arviointi kuuluvat koordinaattorin tehtäviin. Uutena
työkaluna keväällä 2021 on tullut Unicefin digialusta, johon kunnat
kirjaavat edistymistään lapsiystävällinen kunta -tavoitteissa. Viestintä olisi
hyvä tehdä laajasti kaupungin sisällä, ulos kuntalaisille, internet-sivustolla,
lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa.

Lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa Lohjalla koordinaattorina on toiminut
palvelupäällikkö. Lapsiystävällinen kuntatyöhön varattu aika ei ole ollut
riittävää ja tavoitteita ei ole saavutettu. Lasten, nuorten ja perheiden
palveluissa on kevään 2021 aikana tehty töiden järjestelyjä, niin, että
koordiointiin pystytään järjestämään enemmän aikaa. Vastuu
koordinoinnista tullaan siirtämään lasten, nuorten ja perheiden
palvelualueen kehittämisasiantuntijoille. Tämä tarkoittaa, että joitakin
tehtäviä jätetään tekemättä. Lapsiystävällinen kunta -työtä pidetään
tärkeänä ja sille halutaan priorisoida aikaa.

Lisätiedot palvelupäällikkö, Anu Koivumäki, anu.koivumaki@lohja.fi

Esitys
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Hyvinvointijohtaja Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää, että

1. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvion sisältä
osoitetaan Lapsiystävällinen kunta -työn koordinointiin 0,5
henkilötyövuotta;

2. se esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloite hyväksytään
loppuun käsitellyksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano kaupunginhallitus
-----------------------------------

KH 07.06.2021 § 209

Lisätiedot palvelupäällikkö, Anu Koivumäki, anu.koivumaki@lohja.fi

Esitys 
Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan selvityksen;

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä aloitteen
loppuun käsitellyksi; sekä

3. tarkastaa kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano ote aloitteentekijä
ote/email palvelupäällikkö Koivumäki
päivitetään aloiteluetteloon
valtuuston esityslistalle

-----------------------------------

 Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 14.6.2021

 Mikko Kuosmanen
 pöytäkirjanpitäjä
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Oikaisuvaatimus / Kunnallisvalitus

Muutoksenhakukielto ja sen peruste

(x)  Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain (410/2015) 136 §:n nojalla
tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

(  )  Muu peruste, mikä

Liitetään pöytäkirjanotteeseen


