
 

   1 (2) 
 

KUTSU 

  

 11.8.2021  VN/5183/2021 
VN/5183/2021-OM-14 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 

Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 

Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Oikeusministeriö     

PL 25 Eteläesplanadi 10 29 516 001 916 067 730 oikeusministerio@om.fi 

00023 Valtioneuvosto Helsinki 35 829 516 001 
 

+358 9 1606 7730 
 

oikeusministerio.fi 

     

  

 
 

 

Tervetuloa Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -
hankkeen kick off -tilaisuuteen! 
Aika: perjantaina 17.9.2021 klo 9.00-11.45 

Paikka: verkossa (Teams) 

Kick off -tilaisuudessa kerromme hankkeen suunnitelmista sekä kansallisen demokratiaohjelman ja 

kansallisen lapsistrategian toimenpiteistä lasten ja nuorten osallistumisen tukemiseksi. Kuulet myös 

case-esimerkkejä ja kokemuspuheenvuoroja siitä, miten lapset ja nuoret ovat osallistuneet 

valtionhallinnon valmisteluprosesseihin. Euroopan neuvoston edustajat esittelevät hankkeen Euroopan 

tason toimintaa sekä tuoreen käsikirjan lasten osallistumisen tukemiseksi. Lisäksi tilaisuudessa 

esitellään lainvalmistelijoille suunnatut käsikirjat lasten ja nuorten kuulemisesta sekä lapsivaikutusten 

arvioinnista. 

Kick off -tilaisuus on suunnattu erityisesti kaikille valtionhallinnon viranhaltijoille, jotka ovat kiinnostuneita 

kuulemaan ja keskustelemaan menetelmistä lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen tukemiseksi. 

Tilaisuus järjestetään verkossa. Tilaisuuden kieli on pääasiassa suomi (tarvittaessa myös ruotsi), mutta 

Euroopan neuvoston edustajien puheenvuorot pidetään englanniksi.  

Lasten ja nuorten ääni Euroopassa -hanke on osa Euroopan neuvoston koordinoimaa CP4Europe-

hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin REC-ohjelmasta (Rights, Equality and 

Citizenship). Euroopan neuvoston ja Suomen lisäksi yhteiseurooppalaiseen hankkeeseen osallistuvat 

Tšekki, Slovenia, Portugali ja Islanti. 

Ilmoittautuminen viimeistään 14.9.2021 osoitteessa: 

https://link.webropolsurveys.com/S/011730141184B2B7  

Lisätietoja: erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö (liisa.mannisto@om.fi, p. 0295 150 231) 
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OHJELMA 

 

9.00 Avaussanat  

yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö 

Marine Braun, Senior Project Officer, Children's Rights Division, Council of Europe  

9.15 Lapset ja nuoret osallisina valtionhallinnossa  

Kansallinen demokratiaohjelma 2025 ja kansallinen lapsistrategia lasten ja nuorten 

osallisuuden asialla 

erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö 

projektipäällikkö, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, 

valtioneuvoston kanslia 

Case-esimerkkejä ja kokemuspuheenvuoroja 

Lastensuojelulain uudistus  
yliopistonlehtori, tutkijatohtori Laura Tiitinen, Lapin yliopisto  

 
Ilmastolain uudistus  
erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, ympäristöministeriö  
 
Lasten ja nuorten kokemuksia 
 

Keskustelua 
 

10.15 Tauko 

10.25 Pienryhmäkeskustelut: Kokemuksia lasten ja nuorten osallistumisesta ja 

kuulemisesta, tulevaisuuden toiveita ja tarpeita, ideoita käytännön toteutukseen  

10.45 Pienryhmäkeskustelujen purku & yhteenveto  

11.00 Käytännön työkaluja lasten ja nuorten osallistumiseen ja kuulemiseen 

Käsikirjat lainvalmistelijoille lasten ja nuorten kuulemisesta sekä lapsivaikutusten 

arvioinnista 

projektisihteeri Laura Saarinen, kansallinen lapsistrategia 

Council of Europe Handbook on children’s participation “Listen – Act – Change” 

Cath Larkins, Professor at the University of Central Lancashire, independent consultant for 

the Council of Europe 

11.30 Yhteenveto ja loppusanat 

yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö 

 

 

 

 
 

   
 

  
         

 

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020) 


