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YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus eloonjäämiseen ja 
kehittymiseen, syrjimättömyyteen sekä osallistumiseen. Sopimuksen allekirjoittaneet valtiot 
lupaavat, että lasta koskevia päätöksiä tehtäessä otetaan aina ensimmäisenä huomioon lapsen etu. 
Nämä oikeusperustaisuuden periaatteet ohjaavat myös Pelastakaa Lasten työtä lapsiköyhyyden 
vähentämiseksi ja lapsiin investoimisen puolesta.
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Moniulotteinen  
lapsiköyhyys 

Äärimmäinen köyhyys on vähentynyt maailmassa huomattavasti viimeisen parin-
kymmenen vuoden aikana. 90-luvun alun jälkeen 600 miljoonaa ihmistä on noussut 
köyhyydestä. Kuitenkin samaan aikaan kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on kasva-
massa ja köyhyyden rakenne on muuttumassa. Kun vielä vuonna 1990 äärimmäisen 
köyhistä 93 prosenttia asui matalan tulotason maissa, niin nyt arviolta noin 1,3 mil-
jardista köyhästä noin kolme neljäsosaa elää keskitulon maissa. Maailman rikkaim-
milla viidellä prosentilla on arvioiden mukaan käytössään 37 prosenttia maailman 
kaikista tuloista, kun maailman köyhimmillä viidellä prosentilla osuus tuloista 
on noin 0,2 prosenttia. Eriarvoisuus on tutkijoiden mukaan suurimpia esteitä 
kestävälle talouskasvulle.

Köyhyys ja eriarvoisuus koskettavat erityisen vakavasti lapsia. Suurin 
määrittävä tekijä lapsen köyhyydelle on kotitalouden varallisuus, mutta 
köyhyys ei tarkoita ainoastaan rahan puutetta. Se on moniulotteinen ilmiö, 
johon liittyy syrjäytymistä ja ulkopuolelle jättämistä. Köyhyys on yksi taus-
tatekijä lasten kokemalle eriarvoisuudelle.

Köyhyys saattaa tarkoittaa lapselle muun muassa koulutuksen ulkopuolelle 
jäämistä, turvattomuutta tai jopa eloonjäämismahdollisuuksien heikkenemistä. 
Varakkaammilla lapsilla on usein parempi terveydenhuolto, ravitsevampaa ruokaa 
ja paremmat koulunkäyntimahdollisuudet. Rikkaiden ja köyhien lasten terveyserot 
saattavat olla merkittäviä myös korkean tulotason maissa. Suomessa köyhyydestä 
aiheutuva lasten eriarvoisuus näkyy esimerkiksi heikompina mahdollisuuksina har-
rastaa ja osallistua kavereiden kanssa tehtäviin asioihin. Köyhyydessä elävät lapset 
joutuvat Suomessa usein kiusatuiksi.

Köyhyys voi olla elinikäistä, ja se periytyy herkästi sukupolvelta toiselle. Köyhyys on 
yksi yleisimmistä taustatekijöistä lapsen oikeuksien loukkauksille myös Euroopassa, 
jossa lähes 27 miljoonaa lasta on vaarassa syrjäytyä ja luisua köyhyyteen. Lapsiköy-
hyys on todellisuutta myös Suomessa. 

 ”Koulussa huudel-
laan kun en pääse 

mukaan ja heitellään 
pikku kolikoil.”  

Lapsen ääni -kysely 2015

Absoluuttisella tai äärimmäisellä köyhyydellä viitataan tilanteeseen, jossa ihmisar-
voisen elämisen perusedellytykset puuttuvat. YK:n ja Maailmanpankin määritelmien 
mukaan äärimmäisessä köyhyydessä elävällä ihmisellä on käytössään alle 1,25 
dollaria päivässä. Lapsiköyhyysasteella puolestaan tarkoitetaan suhteellisen köyhyys-
rajan alapuolella olevissa kotitalouksissa asuvien alle 18-vuotiaiden osuutta kaikista 
alaikäisistä. Suhteellisena köyhyysrajana Euroopan unionissa pidetään yleisesti sitä, 
että tulot ovat alle 60 prosenttia keskimääräisestä tulotasosta, eli niin sanotusta 
mediaanitulosta. ◆
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Lapsiin investoiminen  
hyödyttää yhteiskuntaa
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Lapsuus on aikaa, jolloin luodaan perusta loppuelämän hyvinvoinnille. 
Köyhyydessä elävät lapset kärsivät usein huonosta itsetunnosta ja terveydestä 
sekä heikosta koulumenestyksestä. Vaikutukset seuraavat heitä aikuisiässä ja 
saattavat periytyä edelleen seuraavalle sukupolvelle.

Valtiot ovat viime kädessä vastuussa lapsiköyhyyden vähentämisestä. Köyhyy-
den kierre voidaan katkaista, jos valtiot ennaltaehkäisevät ongelmia kohdista-
malla julkisia investointeja erityisesti lapsiin ja lasten hyvinvointia edistäviin 
tarkoituksiin. Poliittinen tahto priorisoida lasten palveluja resurssien jaka-
misessa on lasten hyvinvoinnille vähintään yhtä tärkeä tekijä kuin se, kuinka 
rikas tai köyhä valtio on. Siitä huolimatta moni valtio vetoaa resurssipulaan 
tai huomioi lapset vain paperilla.

Lapsiin investoimisessa on kyse lasten ihmisoikeuksista, mutta siitä on hyötyä 
myös muulle yhteiskunnalle. Kun investoidaan lasten kannalta tärkeisiin 
sektoreihin, investoidaan samalla koko maan väestöön. Hyvinvoivat lapset 
kasvavat hyvinvoiviksi aikuisiksi, jotka tuottavat vaurautta, hyvinvointia ja 
vakautta.

Lapsiin investoiminen tarkoittaa käytännössä riittävän toimeentulon sekä 
laadukkaiden ja kohtuuhintaisten palveluiden varmistamista lapsille ja 
lapsiperheille. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi kohdistamalla työllistämistoi-
menpiteitä lapsiperheiden vanhempiin ja antamalla heille taloudellista tukea 
sekä luomalla kattava koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmä, joka huomioi 
erityisesti lasten tarpeet. Suomessa suurin vastuu lapsiköyhyyden ja taloudel-
lisen eriarvoisuuden vastaisista toimenpiteistä on kunnilla. 

Maailmanlaajuisena haasteena on viranomaisten ja palveluntuottajien usein 
riittämätön tieto, taito ja kapasiteetti edistää lapsen oikeuksien toteutumista. 
Haasteita lisää lapsiin liittyvän luotettavan ja eritellyn tiedon puuttuminen. 
Tämä on ongelma myös Suomessa.

Lapsiin investointi edellyttää valtion budjetin analysointia ja julkisten varojen 
käytön seurantaa, jotta voidaan varmistua siitä, että investoinneissa todella 
huomioidaan lapsen oikeudet ja että niillä myös saavutetaan myönteisiä 
vaikutuksia. Tätä kutsutaan lapsibudjetoinniksi, ja sitä suosittelee muun 
muassa YK:n lapsen oikeuksien komitea. Se suosittelee myös lapsivaikutusten 
arviointia, jossa toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökul-
masta.
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Lapsiköyhyys  
Pelastakaa Lasten työssä

Pelastakaa Lapset tekee työtä Suomessa ja maailmalla erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumiseksi 
jakamalla toimintansa kolmeen osa-alueeseen. Toteutamme Pelastakaa 
Lasten oikeusperustaisen ohjelmatyön mallia, jossa lapsen oikeuksia edis-
tetään suoran tuen, vaikuttamisen ja yhteisöjen vahvistamisen kautta. 

Suoralla tuella tarkoitetaan taloudellista, aineellista tai aineetonta tukea 
tai palvelua, joka kohdistetaan suoraan tuen tarpeessa olevalle lapselle, 
perheelle tai yhteisölle. Vaikuttamistyö pyrkii muokkaamaan valtioiden 
ja muiden virallisten toimijoiden lainsäädäntöä, politiikkaa ja toiminta-
tapoja lapsen oikeudet huomioivaksi. Yksilöitä ja yhteisöjä vahvistamalla 
pyrimme varmistamaan, että ihmiset – myös lapset – itse pystyvät toimi-
maan lapsen oikeuksien toteutumisen puolesta. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokai-
sella lapsella on oikeus suojeluun, koulutukseen, 
terveyteen, sosiaaliturvaan ja lapsen kehityksen 
kannalta riittävään elintasoon. Lapsen oikeudet jäävät 
kuitenkin monen lapsen kohdalla toteutumatta tai ne 
toteutuvat vain osittain. 

Pelastakaa Lapset edistää lapsen oikeuksien toteutu-
mista muun muassa tarjoamalla kaikista haavoittu-
vimmassa asemassa oleville lapsille ja lapsiperheille 
heidän tarvitsemiaan palveluita ja lievittämällä lapsen 
oikeuksien rikkomuksista aiheutuneita haittoja. 
Järjestömme tavoitteena on varmistaa, että haavoittu-
vimmassa asemassa olevien lasten eloonjääminen on 
turvattu ja hyvinvointi lisääntynyt. Antamamme tuki 
kohdistetaan tuen tarpeessa olevalle lapselle, perheelle 
tai yhteisölle, ja se voi olla taloudellista, aineellista tai 
aineetonta. Työskentelemme vähävaraisten ja syrjäy-
tymisvaarassa olevien lasten auttamiseksi kotimaassa 
muun muassa Eväitä Elämälle -ohjelman kautta. 
Kansainvälisessä työssä vähennämme lasten haavoit-
tuvuutta ja köyhyyttä muun muassa Lapsilähtöinen 
sosiaaliturva -ohjelman avulla.

suora tuki  
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Pelastakaa Lapset edistää Eväitä Elämälle -ohjelmalla lasten yhdenvertaisuuden toteutumista 
Suomessa. Ohjelman kautta tuetaan vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten syiden vuoksi 
tuen tarpeessa olevien perheiden tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevien lasten mahdolli-
suutta opiskella, harrastaa ja osallistua. 

Eväitä Elämälle -ohjelmalla ehkäistään lasten syrjäytymistä ja pyritään varmistamaan, ettei 
lapsen oikeus hyvään kehitykseen vaarannu. Ohjelman kautta lapsille tarjotaan tukea opiskelu- 
ja harrastuskuluihin sekä mentoroinnin avulla vertaistukea yläkouluikäisille ja 10. luokkalaisille.

Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea pystyvät omilla paikkakunnillaan 
auttamaan tuen tarpeessa olevia lapsia nopeasti ja joustavasti. Kahdeksastakymmenestä 
yhdistyksestä jo yli kuusikymmentä toteuttaa yhtä tai useampaa Eväitä Elämälle -ohjelman 
toimintoa omalla alueellaan. Järjestön kautta tukea voidaan kohdentaa myös Pelastakaa Lasten 
eri tukitoimien piirissä oleville lapsille. 
 
Eväitä Elämälle -ohjelma pyrkii pysyviin muutoksiin ja laajempaan vaikuttavuuteen koko yhteis-
kunnassa. Ohjelma toteuttaa Pelastakaa Lasten oikeusperustaisen ohjelmatyön mallia, jossa 
lapsen oikeuksia edistetään suoran tuen, vaikuttamisen ja yhteisöjen vahvistamisen kautta. ◆

Eväitä elämälle -ohjelma
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Etelä-Aasiassa toteutettavalla Lapsilähtöinen sosiaaliturva -ohjelmalla Pelastakaa Lapset pyrkii siihen, 
että sosiaaliturvajärjestelmä toimii parhaalla mahdollisella tavalla lasten ja lapsiperheiden hyväksi. 
Sosiaaliturvan avulla voidaan olennaisesti puuttua köyhyyteen ja syrjäytymiseen sekä niiden taustalla 
oleviin syihin.

Samalla kun Pelastakaa Lasten toteuttamalla ohjelmalla edistetään perheiden mahdollisuuksia hyö-
dyntää valtion olemassa olevaa sosiaaliturvaa, lisätään lasten hyvinvoinnista vastaavien aikuisten, 
kuten vanhempien, päättäjien ja viranomaisten ymmärrystä lasten tarpeista ja oikeuksista.

Tavoitteenamme on varmistaa, että lasten perustarpeista huolehditaan. Sosiaaliturvan kautta ediste-
tään perheiden toimeentulon lisäksi lasten eloonjäämistä, ravitsemusta ja terveyttä sekä koulutusta. 
Lasten oikeudet ja tarpeet huomioiva sosiaaliturva vähentää myös lasten eriarvoisuutta yhteiskun-
nassa. 

Sosiaaliturvan avulla voidaan vähentää haitallista lapsityötä
Sosiaaliturvahankkeen kautta autamme muun muassa Nepalissa kyläyhteisöjä ja paikallisviranomaisia 
perustamaan rahastoja, joilla tuetaan lasten koulunkäyntiä. Rahastoja hallinnoivat kylien lastensuoje-
lukomiteat, ja rahastot jakavat stipendejä todennäköisimmin koulutuksesta paitsi jääville lapsille, kuten 
orvoille, hylätyille lapsille ja tytöille. Kun tukirahastot perustetaan, kyläyhteisöt tallettavat niihin yhtä 
suuren summan kuin Pelastakaa Lapset. Tuen saamisen ehtona on, että lapsi käy koulua säännölli-
sesti. Rahastojen tuella lapset pystyvät suorittamaan koulunsa loppuun, eikä heidän tarvitse aloittaa 
työntekoa nuorella iällä.

Intian Biharissa Mobarakpurin kylässä vielä muutama vuosi sitten sadat lapset tekivät raskasta työtä 
esimerkiksi nahka- ja puuvillatehtaissa sekä ravintoloissa ja kotiapulaisina. Vanhempien tulot eivät 
aina riittäneet edes ruokaan. Pelastakaa Lapset on ollut mukana auttamassa äärimmäisessä köy-
hyydessä eläviä perheitä hyödyntämään sosiaaliturvaa ja muita julkisia palveluja. Samalla olemme 
lisänneet ihmisten tietoisuutta lapsityön vaaroista ja saaneet kyläläiset sitoutumaan lapsityön poista-
miseen. Hankkeen jälkeen viranomaiset kartoittivat Mobarakpurin tilanteen ja totesivat, että lapsityöstä 
oli kylässä päästy eroon. Kaksi vuotta myöhemmin viranomaiset tarkistivat tilanteen ja kävivät kaikissa 
kodeissa. Ilmeni, että muutos oli ollut pysyvä eikä yksikään lapsi ollut töissä. Näin Mobarakpurin kylä 
voitiin julistaa lapsityöstä vapaaksi alueeksi. ◆

Lapsilähtöinen sosiaaliturva
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Rakenteisiin vaikuttaminen 
Pelastakaa Lapset on aktiivinen vaikuttaja, joka edistää YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen tuntemista ja toteutumista sekä tavoittelee pysyviä parannuksia lasten 
elämään kaikkialla maailmassa.

Järjestömme pyrkii vahvistamaan niitä rakenteita ja mekanismeja, joiden kautta 
lapsen etu huomioidaan kattavammin kansainvälisessä ja kansallisessa päätök-
senteossa, lainsäädännössä, rakenteissa, käytänteissä ja yleisessä asenneilmapii-
rissä. Vaikuttaminen edellyttää tietoa ihmisten arjesta ja vallitsevista epäkohdista. 
Työmme pohjana on lapsen oikeuksien toteutumista koskeva seuranta, analysointi ja 
kansainvälinen yhteistyö. Suomen Pelastakaa Lapset on myös osa Pelastakaa Lasten 
Eurooppa-ryhmää, joka vaikuttaa Pelastakaa Lasten Brysselin toimiston kautta 
EU-politiikkaan.

Suomessa järjestömme on ajanut lapsibudjetointiin ja parempiin investointeihin täh-
täävää päätöksentekoa muun muassa Sata investointia -hankkeen myötä, jossa kun-
nille kehitetään työkaluja lapsibudjetoinnin käyttöön ottamiseksi. Kansainvälisen 
lapsiköyhyyden vähentämiseksi ja lapsiin investoimisen kehittämiseksi toteutamme 
ohjelmia esimerkiksi Keniassa Pelastakaa Lasten globaalin Lapsen oikeudet ja hyvä 
hallinto -aloitteen alla. Järjestön lisäksi myös Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset 
edistävät lasten asioita omalla alueellaan ja omien verkostojensa kautta. Vaikuttami-
seen sisältyy runsaasti verkostoitumista – henkilökohtaisia kontakteja, työskentelyä 
työryhmissä, yhteistyötä muiden järjestöjen, viranomaisten, eri ammattiryhmien tai 
päättäjien kanssa, tiedotteiden, kommenttien, lausuntojen, vetoomusten ja mielipi-
teiden jakamista ja paikallisten vastuunkantajien kouluttamista. Vaikuttamisviestit 
kohdennetaan erityisesti päättäjille ja päätöksiä valmisteleville viranhaltijoille sekä 
lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Tavoitteena on, että epäkohtien ole-
massaolo ymmärrettäisiin ja niihin myös puututtaisiin päätöksiä tehtäessä. 

Vaikuttaa voi myös yleisemmällä tasolla suuren yleisön mielipiteisiin tai asenteisiin 
muun muassa julkisten esiintymisten ja erilaisten medioiden, kuten lehtien, radio- ja 
tv-lähetysten sekä sosiaalisen ja digitaalisen median kautta.

PELASTAKAA LASTEN NOIN kahdeksankymmentä paikallisyhdistystä edustavat Pelastakaa Lapset 
-liikettä omalla paikkakunnallaan ja edistävät vapaaehtoistoiminnallaan järjestön yhteisiä päämääriä. Pai-
kallisyhdistysten vaikuttamistyö liittyy usein lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseen yhdistyksen 
omassa kunnassa. Yhdistykset voivatkin olla merkittäviä vaikuttajia alueellaan.
 
Paikallisyhdistysten vaikuttamistyön tavoitteena saattaa olla esimerkiksi konkreettisiin epäkohtiin puut-
tuminen omassa kunnassa, lapsimyönteisemmän asenneilmapiirin saavuttaminen tai Pelastakaa Lasten 
laajempien päämäärien tukeminen. Pelastakaa Lasten keskusjärjestö välittää paikallisyhdistyksille vaikut-
tamisviestejä käytettäväksi niiden oman työn tukena. Paikallisyhdistyksiltä toivotaan puolestaan käytän-
nön näkökulmasta saatavaa palautetta ja tietoa esille nousseista tai havaituista ongelmista, epäkohdista, 
haasteista ja onnistumisista. ◆

Paikallisyhdistysten vaikuttamistyö
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”En yleensä edes vai-
vaudu yrittämään. Mua ei 

oteta vakavasti.”  
Lapsen ääni -kysely 2015
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Sata investointia − lasten oikeuksien näkyminen kuntien budjetoinnissa -hanke on osa Itsenäi-
syyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) ”Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa 
Suomessa” (2013-2017) ohjelmaa, jossa pyritään kokoamaan vaikuttavia toimintamalleja las-
ten ja nuorten kasvun tueksi ja samalla tuottamaan tietoa pohjaksi pitkäjänteiselle ja tiedolle 
perustuvalle johtamiselle. Hankkeen tuotoksena toteutettiin opas siitä, miten kunnissa voidaan 
seurata lapsen oikeuksien toteutumista kuntien budjetoinnissa.

Opas ehdottaa, että kunnissa otetaan käyttöön ns. budjettineuvottelujen iltakoulu, joka tähtää 
kunnan vuosikelloon sopeutettuun, jokavuotiseen neuvottelutilaisuuteen lasten ja lapsiperhei-
den tilanteesta. Iltakoulun keskusteluun osallistuvat kunnan keskeiset virkamiehet ja päättäjät. 
Pilotti toteutettiin kolmessa kunnassa, Imatralla, Hämeenlinnassa ja Utajärvellä/ Oulunkaa-
ressa Pelastakaa Lapset ry:n, Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen 
ja ITLA:n yhteishankkeena. 

Pilotissa tuotettiin kunnille opas, joka ohjeistaa, innoittaa ja tukee kuntia toimintaan, jossa 
väestölähtöinen hyvinvointijohtaminen lasten oikeuksien näkökulmasta toteutuisi entistä 
paremmin. Oppaan tavoitteena on, että sen avulla lapsiin kohdistuvien varojen seurannasta 
muodostuisi kunnissa vakiintunut käytäntö ja budjettisuunnittelussa pystyttäisiin entistä 
paremmin ottamaan huomioon lapsen oikeudet.  Säännöllisesti toistuessaan seuranta kerryt-
tää vähitellen vertailutietoa kunnan budjetoinnin tueksi. ◆

Lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta hyvä hallinto merkitsee sitä, että niin hallitukset, 
paikalliset viranomaiset, oikeuslaitos ja media kuin liike-elämäkin täyttävät lakisääteiset 
velvoitteensa ja sitoumuksensa sekä lapsille antamansa lupaukset ja vastaavat toiminnastaan 
myös lapsille. Hyvä hallinto edellyttää vahvaa kansalaisyhteiskuntaa, joka pystyy vaatimaan 
päättäjiltä vastuunkantoa lapsen oikeuksien toteutumisesta ja yhteiskunnan resurssien käyttä-
misestä niin, että kaikki lapset pääsevät heille kuuluvien peruspalveluiden piiriin.

Tällä on suora vaikutus köyhyyden vähentämiseen. Jos perheet saavat tukea valtiolta ja 
koulunkäynti on ilmaista, lapset voidaan lähettää töiden sijaan kouluun. Julkinen terveyden-
hoito ja kouluruokailu taas parantavat lasten terveyttä. Hyvässä hallinnossa lapset myös itse 
pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnallisiin päätöksiin ja kertomaan mielipiteensä. 

Edistäessään hyvää hallintoa Pelastakaa Lapset tekee työtä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla 
koulutuksesta terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Tässä työssä lapsen oikeuksien toteu-
tumista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kunkin yhteiskunnan sisällä. 

Järjestömme työskentelee lapsen oikeuksien ja hyvän hallinnon parissa muun muassa 
viidessä Kenian 47 maakunnasta, joissa työn tarkoituksena on taata peruspalvelut lapsille. 
Pelastakaa Lasten tuen myötä Kenian maakuntiin on perustettu lapsen oikeuksia edistäviä 
lautakuntia, jotka koostuvat maakuntavaltuustojen jäsenistä. Nämä lautakunnat ovat olen-
naisesti vaikuttaneet koulutus-, terveys- ja sosiaaliturvasektoriin kohdistuvien investointien 
kasvuun muun muassa Mombasan, Kakamegan ja Siayan alueella. Kyseisissä maakunnissa 
on myös ryhdytty laatimaan lapsiystävällisiä budjetteja sekä kehittämään lakeja ja politiikkalin-
jauksia, jotka huomioivat erityisesti lapsen edun. ◆

sata investointia

Lapsen oikeudet ja hyvä hallinto
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Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen  
Pelastakaa Lapset toimii sen puolesta, että lapset, perheet ja yhteisöt pystyvät itse 
edistämään lasten oikeuksia ja parantamaan lasten asemaa. Kansalaisyhteiskunnan 
vahvistaminen tarkoittaa sitä, että vahvistetaan vanhempien sekä muiden aikuisten 
ja lasten tietämystä, ymmärrystä, kykyä, osallisuutta ja mahdollisuuksia toimia ja 
vaatia heille kuuluvia oikeuksia. 

Lasten osallisuus on keskeinen lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lasten hyvin-
vointiin vaikuttava tekijä, jolla varmistetaan lapsen asema ja mielipiteen huomioi-
minen. Osallisuus on lasten mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, 
vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta lasten ja perheiden tärkeiksi 
kokemissa asioissa.

Lasten osallisuus on kaikkien lasten, ikään tai kehitystasoon katsomatta, myös kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevien lasten vapaaehtoista ja omaan tahtoon perus-
tuvaa heille merkityksellistä osallistumista asioissa, jotka liittyvät heihin suoraan tai 
epäsuorasti. Osallisuus on tärkeää kaikilla tasoilla: kodissa ja lähiarjessa, paikalli-
sesti, kansallisesti ja globaalisti.

Mitä paremmin osaamme osallistaa lapsia ja aikuisia, sekä toimia ja tehdä päätöksiä 
lapsen oikeuksien näkökulmasta, sitä varmemmin turvaamme lasten hyvinvoinnin 
ja oikeuden täysipainoiseen elämään. Osallisuus on yksi Pelastakaa Lapset -järjestön 
toiminnan kulmakivistä. 

Vuodesta 2005 lähtien julkaistussa Lapsen ääni -raportissa tuomme esiin lasten 
kokemuksia ja käsityksiä heidän arkeensa liittyvistä asioista. Vuoden 2015 Lapsen 
ääni -kyselyn teemana oli lasten kokema köyhyys ja miten se vaikuttaa lasten arkeen.

 ”Heidän pitäisi 
kuunnella meitä, 

me haluttaisiin tehdä 
enemmän lasten hyväksi 
jossain asioissa jotka 

maksavat.”  
Lapsen ääni -kysely 2015
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Keväällä 2015 Pelastakaa Lapset aloitti projektin, jolla haluttiin tuoda lasten ääni kuuluviin lapsiköyhyyteen, 
eriarvoisuuteen ja lapsiin investoimiseen liittyvissä asioissa. Järjestön paikallisyhdistysten kautta mukaan 
valikoitui kuusi koulua: yksi lukio Helsingistä ja viisi yläastetta Joutsenosta, Imatralta, Naantalista, Kemijär-
veltä ja Liperistä.  Samaan aikaan projekti aloitettiin Pelastakaa Lasten ohjelma-alueilla Keniassa, Siayan 
maaseudulla ja Mombasan slummissa, joissa toimintaan osallistui alueilla toimivien lapsen oikeuksien 
ryhmien lapsia.

Mukaan valikoituneet lasten ja nuorten ryhmät saivat tehtäväkseen käsitellä lapsen oikeuksia ja eriarvoi-
suutta niin laajempana ilmiönä kuin omalla asuinalueellaan. Lapset valitsivat pienryhmissä jonkin itselleen 
tärkeän epäkohdan, johon he tutustuivat lähemmin ja jota he kuvasivat teksteillä ja valokuvilla. 

Näiden valokuvien ja tekstien kautta Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset järjestivät valokuvanäyttelyitä 
ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsiteltiin kenialaisten ja suomalaisten lasten ja nuorten esiin nostamia 
epäkohtia. Tilaisuuksiin kutsuttiin paikallisia eduskuntavaaliehdokkaita, päättäjiä, virkamiehiä ja muita 
lasten parissa työskenteleviä aikuisia. Nuoret saivat itse esittää päättäjille kysymyksiä ja ehdottaa miten 
he ratkaisisivat esiin tuomiaan epäkohtia. Tavoitteena oli kiinnittää päättäjien huomio siihen, mihin lapset 
ja nuoret itse investoisivat.

Projekti oli pilotti, jossa lasten ja nuorten osallisuutta toteutettiin heidän omassa toimintaympäristössään, 
kouluissa ja lapsikerhoissa. Samalla sitoutettiin lasten parissa toimivia aikuisia pohtimaan, miten lasten 
ääni saadaan kuuluviin ilman aikuisen liiallista ohjailua. Kampanjan tavoitteena oli myös osallistaa Pelas-
takaa Lasten paikallisyhdistyksiä toimimaan oman alueensa lasten ja nuorten äänitorvena ja kehittämään 
vaikuttamiskanavia lasten asioista päättävien viranomaisten, poliitikkojen ja virkamiesten suuntaan. ◆

Lapsuudelle arvo -kampanja
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 Pelastakaa Lasten lapsen oikeuksien asiantuntija Kirsi Peltola kertoo:
”Nuori tyttö Länsi-Keniassa oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpite-
lyn uhriksi. Kaksi hänen ystäväänsä oli lastenoikeuskerhon jäseniä, joten he tiesivät 
miten toimia: he lähtivät tytön kanssa ensin sairaalaan, jotta saisivat todisteita polii-
situtkintaa varten. Siellä kuitenkin pyydettiin rahaa tarvittavan lomakkeen täyttämi-
seen. Tytöt eivät häkeltyneet vaan marssivat sairaalan johtajan puheille kertomaan, 
että he kyllä tietävät tuon lomakkeen olevan ilmainen lasten pahoinpitelytapauk-
sissa. Lomake saatiin siis täytettyä ja syyte vietyä eteenpäin näiden voimaantunei-
den, reippaiden ja asiaa tuntevien lasten ansiosta. ”

Lapsen osallistuminen hänen omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon on merkittävä 
osa Pelastakaa Lasten työtä. Lisätäksemme lasten osallisuutta perustamme kansainvälisten 
hankkeidemme alueella oleviin kyliin lapsen oikeuksien kerhoja. Näillä kerhoilla on tärkeä rooli 
muun muassa koulujen kehittämisessä. Lapsikerholaiset perehtyvät lapsen oikeuksiin ja omiin 
mahdollisuuksiinsa varmistaa niiden toteutuminen. He esimerkiksi seuraavat, käytetäänkö 
kouluille varatut rahat järkevästi.

Keniassa lapset ovat saaneet äänensä kuuluviin myös yhteistyökumppaneidemme järjes-
tämissä tapaamisissa viranomaisten ja päättäjien kanssa. Näissä tapaamisissa lapset ovat 
halunneet muun muassa kuulla, miten aikuiset aikovat estää lapsiavioliitot, lasten seksuaali-
sen hyväksikäytön ja lapsityön. ◆

Lapsiryhmät lasten asialla
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”Jotkut 
lapset ovat 

töissä silloin kun 
heidän pitäisi olla kou-
lussa tai heillä pitäisi 
olla vapaa-aikaa.” Lap-
sen oikeuksien ker-

holaiset, Siaya, 
Kenia.
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pelastakaalapset.fi

@pelastakaalapse

facebook.com/PelastakaaLapset

Kuva: Susannah Ireland, Save the Children

lapsuudelle arvo
PELASTAKAA LAPSET

http://pelastakaalapset.fi
https://twitter.com/pelastakaalapse
http://facebook.com/PelastakaaLapset

	Eväitä Elämälle: 
	Button 2: 
	Eväitä Elämälle 2: 
	Eväitä Elämälle 3: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Eväitä Elämälle 5: 
	Button 11: 


