
Yhtäkään lasta ei jätetä 
kuntavaaleissa 2017



 MUUTTAA kunnan toimintakulttuuria ja 
asenteita niin, että lasten ja nuorten ajatuksia 
ja ehdotuksia kuunnellaan aidosti ja ne otetaan 
vakavasti.

 HUOLEHTII lapsen edusta ja varmistaa, että 
lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia 
tehdään pitkäjänteisesti.  

 PEREHTYY YK:n lapsen oikeuksien 
sopimukseen ja toteuttaa päättäjänä sen 
velvollisuuksia.

 PUUTTUU lapsia, nuoria ja lapsiperheitä 
köyhdyttäviin, terveys- sekä hyvinvointieroja ja 
eriarvoisuutta aiheuttaviin kunnan päätöksiin, 
rakenteisiin ja toimintatapoihin.

 VASTUSTAA vihapuhetta, rasismia ja syrjintää, 
jotta lapset saavat elää turvallista elämää.

 SITOUTUU lapsi- ja nuorisotoimijoiden 
laatiman Lasten ja nuorten valtuutetun 
huoneentaulun vaatimuksiin.  
à www.huoneentaulu.fi

 TOIMII lapsi- ja perhejärjestöjen Anna ääni 
lapselle -vaaliohjelman suositusten 
mukaisesti.  
à    www.lskl.fi/aanilapselle/

Ovatko kuntapäättäjät aidosti lasten ja lapsiperheiden asialla? 

Varmista, että ehdokkaasi toimii lapsen oikeuksien puolesta.

Valmisteilla olevan valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksen myötä kunnilla on entistä enemmän vastuuta huo-
lehtia ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten hyvinvoinnista. 

Äänestä ehdokasta, joka

Sinä voit kuntalaisena vaikuttaa  

lasten ja nuorten hyvinvointiin! 
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 LAADUKKAITA JA HELPOSTI SAATAVILLA 
JA ARKEA LÄHELLÄ OLEVIA MATALAN 
KYNNYKSEN  JA SOSIAALIHUOLLON 
PALVELUJA LAPSIPERHEILLE.

• Ongelma- ja yksilökeskeisen lähestymista-
van sijaan (tai rinnalle) tarvitaan lasten ja 
lapsiperheiden arkisen elämän äärelle py-
sähtymistä, perheiden vahvuuksien ja tar-
peiden tunnistamista myönteisellä tavalla 
sekä vertaiskokemuksia ja yhteisöllisyyttä 
vahvistavaa tukea.  

 LAPSIKESKEISTÄ LASTENSUOJELUA, JOSSA 
LAPSEN ARJEN KOKEMUKSET OVAT 
KESKIÖSSÄ. 

• Lapsen oikeudet koskevat kaikkia lapsia. Eri-
tyisen haavoittavissa oloissa elävät lapset 
ovat oikeutettuja paitsi suojeluun myös osal-
lisuuteen. Lastensuojelun työkäytännöt ovat 
edelleen liian aikuiskeskeisiä.

 KUNTAA SITOUTUMAAN KESTÄVÄÄN 
KEHITYKSEEN JA OTTAMAAN KAIKISSA 
HANKINNOISSAAN HUOMIOON IHMIS- JA 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET.

• Suomi on sitoutunut globaaleihin YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteisiin. Kunnilla on 
valtion rinnalla yhtäläinen vastuu edistää 
suunnitelmallisesti kestävän kehityksen ta-
voitteita. 

Vaadi kanssamme  
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 AIDOSTI MAKSUTONTA JA YHDENVER-
TAISTA TOISEN ASTEEN KOULUTUSTA.  

• Toisen asteen lukio- ja ammattillinen koulu-
tus on maksutonta Suomessa. Opiskelijat 
ovat kuitenkin pakotettuja hankkimaan itse 
oppimateriaaleja ja vaadittavia työvälineitä, 
ellei oppilaitos tai kunta niitä kustanna. Mo-
nilla vähävaraisilla perheillä ei ole varaa os-
taa opinnoissa tarvittavia kirjoja ja materiaa-
leja lapsilleen. 

• Perheen vähävaraisuus ei saa olla este nuo-
ren koulutukselle ja siten sulkea nuorelta 
ovia työelämään. Pelastakaa Lasten Yhtä-
kään lasta ei jätetä -kampanjassa vaiku-
tamme koulutuksen yhdenvertaisuuden 
puolesta. 



 TOIMINTAKULTUURIA JA -TAPOJA, JOTKA 
OTTAVAT PÄÄTÖKSENTEOSSA HUOMI-
OON LASTEN JA NUORTEN MIELIPITEITÄ 
JA EHDOTUKSIA. 

• Lapsilla ja nuorilla on laillinen oikeus vaikut-
taa itseään koskeviin palveluihin ja päätök-
siin kunnassa. Lasten osallistaminen aidosti, 
heille mielekkäällä ja heidän ikäänsä sopi-
valla tavalla vaatii asenteiden ja pysyvien toi-
mintatapojen muutosta. Mielipiteitä ja eh-
dotuksia tulee selvittää erilaisilta lapsiryh-
miltä: vammaisilta, eri etnisiin ja kielellisiin 
ryhmiin kuuluvilta ja esimerkiksi sosiaali-
huollon palveluita saavilta lapsilta. 

 LASTEN JA NUORTEN YHDENVERTAISIA 
MAHDOLLISUUKSIA HARRASTAMISEEN JA 
VAPAA-AJAN TOIMINTAAN.  

• Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava yh-
denvertainen mahdollisuus mielekkääseen 
harrastukseen riippumatta perheen talou-
dellisesta tilanteesta. Harrastus- ja va-
paa-ajanviettomahdollisuuksia on kehitet-
tävä niin, että harrastaminen edistää yhtei-
söllisyyttä ja kotoutumista sekä on 
turvallista kaikille. Kiusaamiseen ja syrjin-
tään on aina puututtava.

www.pelastakaalapset.fi

www.yhtäkäänlastaeijätetä.fi

www.pelastakaalapset.fi/auta-lapsia/ 
tule-vapaaehtoiseksi

 #yhtäkäänlastaeijätetä     #pelastakaalapset 
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	 www.pelastakaalapset.fi

Mitä muuta sinä 
voit tehdä?

• LIITY Pelastakaa Lasten jäseneksi ja tule 
mukaan vapaaehtoistoimintaamme 

• SEURAA valittujen päättäjien sitoutu-
mista lasten ja nuorten asioihin vaalien 
jälkeen 

• OTA ESILLE lasten ja nuorten asiat aina, 
kun tapaat kuntasi päättäjiä ja viranhalti-
joita

• KYSY lapsilta ja nuorilta, mitä heille 
kuuluu, ja välitä viestiä eteenpäin oman 
kuntasi päättäjille

• KANNUSTA lapsia ja nuoria vaikutta-
maan kunnassa esim.  nuorisovaltuus-
toissa ja koulujen oppilaskunnissa sekä 
tekemään aloitteita

• EHDOTA lapsia ja nuoria koskevia 
aiheita paikallislehtiin, kirjoita mielipide-
palstalle ja sosiaaliseen mediaan

www.yhtäkäänlastaeijätetä.fi 

www.pelastakaalapset.fi/auta-lapsia/tule-vapaaehtoiseksi

#yhtäkäänlastaeijätetä 

#pelastakaalapset 




