”Kaikilla on oikeus hauskaan
lapsuuteen”
Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma 2022-2024
7.6.2022

Lapsiystävällinen kunta
-malli on työväline,
jonka avulla voimme
• tunnistaa, missä meillä on parannettavaa lapsen
oikeuksien suhteen
• määritellä, mitä meidän tulee tehdä, jotta jokaisen
lapsen oikeudet toteutuisivat Seinäjoella
mahdollisimman hyvin
• seurata järjestelmällisesti työmme edistymistä.
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Visio
Lasten ja nuorten Seinäjoki on turvallinen, hyvinvoiva ja yhdenvertainen.
Seinäjoella kaikki lapset ja nuoret voivat liikkua, harrastaa ja elää turvallisessa
arkiympäristössä. Heidän hyvinvointinsa on tärkeää, myös mielen hyvinvoinnista
huolehditaan. Lapset ja nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa heitä itseään koskeviin
asioihin. Jokainen lapsi ja nuori on arvokas omana itsenään.
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Tavoitteet
1. Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden toteutumisesta.
2. Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin.
3. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kunnassa
käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten
joukko.
4. Kunta varmistaa, että lasten ja nuorten perustason palvelut tukevat lasten ja nuorten mielenterveyden
rakentumista arjessa. Kunnassa on tähän mielenterveystyöhön kattavat voimavarat, ja lapset saavat
tarvittavan avun ja tuen viiveettä. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on toimivaa ja koordinoitua.
5. Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä rakenteita, jotka
mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. Näkemykset otetaan
huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.
6. Lisätään lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta.

Tavoite 1
Tavoite:
Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden toteutumisesta.

Tavoitteen tyyppi:
Indikaattoreihin perustuva tavoite

Teema:
Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa

Tavoitteen eteneminen:
Lähtötaso 2 - tavoitetaso 4

Toimenpiteitä 2 kpl:
•

Lapsen oikeuksien toteutuminen kirjataan kaupunkistrategiaan

•

Kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä perehdytetään lapsen oikeuksiin

Tavoite 2
Tavoite:
Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin.

Tavoitteen tyyppi:
Indikaattoreihin perustuva tavoite

Teema:
Yhdenvertaisuus

Tavoitteen eteneminen:
Lähtötaso 1 - tavoitetaso 3

Toimenpiteitä 3 kpl:
•
•
•

Suunnitellaan ja toteutetaan syrjinnänvastaista kuntalaisviestintää
Kunnan oma viestintä edistää moninaisuuden näkymistä arjessa
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan kirjataan toimenpiteitä rasismia ja syrjintää vastaan.

Tavoite 3
Tavoite:
Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa
käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten
joukko.

Tavoitteen tyyppi:
Indikaattoreihin perustuva tavoite

Teema:
Lapsen etu

Tavoitteen eteneminen:
Lähtötaso 1 - tavoitetaso 2

Toimenpiteitä 3 kpl:
•

LAVAa pilotoidaan yhdellä toimialalla

•

LAVAn käyttöönoton ja toteuttamisen tueksi laaditaan selkeät ohjeistukset

•

Hyödynnetään järjestöjen tukea LAVAN käyttöönotossa

Tavoite 4
Tavoite:
Kunta varmistaa, että lasten ja nuorten perustason palvelut tukevat lasten ja nuorten mielenterveyden rakentumista arjessa.
Kunnassa on tähän mielenterveystyöhön kattavat voimavarat, ja lapset saavat tarvittavan avun ja tuen viiveettä. Lisäksi
yhteistyö eri toimijoiden välillä on toimivaa ja koordinoitua.

Taustaa:
Mielenterveyspalveluihin liittyvä tavoite koetaan kunnassa haasteelliseksi sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle vuodesta 2023
alkaen. Tavoite koetaan kuitenkin koordinaatioryhmässä tärkeänä erityisesti siksi, että nuoret itse nostivat asiaa niin paljon esille lasten
kuulemisen yhteydessä. Haluamme sisällyttää tavoitteen toimintasuunnitelmaan ja siten pitää esillä lasten ja nuorten mielenhyvinvoinnin
haasteita sekä edistää osaltamme mielenterveyden tukemista kaupungin palveluissa ja hyvinvointialueella.

Teema:
Oikeus elämään ja kehittymiseen

Tavoitteen eteneminen:
Lähtötaso 2 - tavoitetaso 3

Toimenpiteitä 3 kpl:
•

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä -toimintamallin kehittäminen

•

Otetaan käyttöön Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -tarkistuslista

•

Tarjotaan Mieli ry:n Hyvän mielen kunta -koulutuksia kaupungin työntekijöille.

Tavoite 5
Tavoite:
Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä rakenteita, jotka
mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. Näkemykset otetaan
huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Tavoitteen tyyppi:
Indikaattoreihin perustuva tavoite

Teema:
Osallisuus

Tavoitteen eteneminen:
Lähtötaso 2 - tavoitetaso 3

Toimenpiteitä 3 kpl:
•

Kunnassa kehitetään lasten ja nuorten osallisuutta edistäviä rakenteita

•

Toteutetaan asukasbudjetti teemalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

•

Käynnistetään Lasten parlamentin toiminta Seinäjoella

Tavoite 6
Tavoite:
Lisätään lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta.

Tavoitteen tyyppi:
Lasten näkemyksiin perustuva tavoite

Tavoitteen eteneminen:
Lasten ja nuorten kuulemisen yhteydessä nousi kehittämistarpeita liittyen turvallisuuden
kokemiseen kaupunkiympäristössä.

Toimenpiteitä 3 kpl:
•

Parannetaan valaistusta leikkipuistoissa ja puistoissa

•

Selvitetään vaaranpaikkoja lasten koulureiteillä

•

Huomioidaan työmaiden turvallisuus lasten näkökulmasta

Kiitos!
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