
 

LastenForssa - Lapsiystävällisyystyön toimintasuunnitelma 2021-2024 

 

Visio 

Forssalainen lapsi - osallinen, yhdenvertainen ja niin tärkeä! Aikuisina luomme 

forssalaisille lapsille hyvää tulevaisuutta tukien heidän oman elämänsä 

osallisuutta ja kohtaamalla heistä jokainen omana, arvokkaana itsenään. 

 
1.Tavoite 
Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään 
yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja. 

 
2. Tavoite 
Kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan haavoittuvassa asemassa ja 
syrjinnän vaarassa olevien lasten ja perheiden näkökulma. 

 
3. Tavoite 
Kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä 
kasvuympäristöissä. Osallisuuden edistäminen on ohjaava toimintaperiaate  

 
4. Tavoite 
Lapsen oikeudet (etenkin yhdenvertaisuus, osallisuus, lapsen edun harkinta, 
oikeus elämään ja kehittymiseen) sisältyvät lasten kannalta keskeisiin, koko 
kuntaa ohjaaviin asiakirjoihin, ohjelmiin ja suunnitelmiin. 

 
5. Tavoite 
Lasten ja nuorten parissa työskentelevät (mm. varhaiskasvattajat, opettajat, 
nuorisopalvelujen ja lastensuojelun työntekijät) saavat täydennyskoulutusta 
lapsen oikeuksista. 

 
 
 
 
 



1.Tavoite 
Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään 
yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja. 

 
Tavoitteen tyyppi 
Lasten näkemyksiin perustuva tavoite 

Teema 
Oikeus elämään ja kehittymiseen 

Tavoitteen eteneminen 
Toista loukkaavan käytöksen ja kiusaamisen ehkäisyn parissa on tehty töitä suunnitelmallisesti jo 
pidemmän aikaa, mutta LastenForssa Arviointi II:ssa kiusaaminen nousi eri ikäisten lasten vastauksissa 
kaikkein merkittävimmäksi kehittämisen teemaksi. Vaikka ko. arviointiin osallistuneista lapsista vain hyvin 
pieni osa kertoi olleensa osallinen kiusaamisessa, he kokivat, että vähäinenkin kiusaamisen toteutuminen 
vaikuttaa merkittävästi koko yhteisöön ja on siksi saatava poistettua. 

 

Toimenpiteen kuvaus 

1. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten valmiuksia toimia yhdessä toistensa kanssa (vrt. tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen tukeminen)  

A. Jokaisessa päiväkodissa ja perhepäiväkodissa laaditaan/päivitetään Toista kunnioittavan käytöksen -
suunnitelma aikuisen työn tueksi toista loukkaavan käytöksen ehkäisemiseksi lapsiryhmissä.  

Aikataulu: toteutettu maaliskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: Toista kunnioittavan käytöksen -suunnitelmat päivitetty jokaisessa 
varhaiskasvatusyksikössä ja ko. suunnitelmat tallennettu Pedanettiin sekä linkitetty 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ydinprosesseihin IMS-ohjelmaan  

Vastuutaho: päiväkotien johtajat 

B. Yhdenvertaiset lapset -hankkeen tuella kootaan koko palvelualueen henkilöstön käyttöön tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen tukemisen materiaalipankki.  

Aikataulu: toteutettu heinäkuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittari: materiaalipankki dokumentoitu Pedanettiin sekä linkitetty 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ydinprosesseihin IMS-ohjelmaan  

Vastuutaho: Yhdenvertaiset lapset -hankkeen pedagoginen asiantuntija  

C. Jokaisessa yksikössä valitaan heille sopivat menetelmät tai toimintatavat kootusta tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen tukemisen materiaalipankista ja kirjataan ne vuosi- ja lukuvuosisuunnitelmiin.  

Aikataulu: toteutettu syyskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittari: kirjaukset löytyvät Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan hyväksymistä 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuosi- ja lukuvuosisuunnitelmista  

Vastuutaho: päiväkotien johtajat  



D. Koska kyse jatkuvaluonteisesta tavoitteesta varhaiskasvatuksen arjessa, määritellään toimenpiteen 
tultua toteutetuiksi ko. tavoitteen jatkotoimenpide, joka kirjataan Lapsiystävällinen kunta -
toimintasuunnitelmaan vuosien 2023-2024 aikana toteutettavaksi  

Aikataulu: toteutettu joulukuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittari: Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma on päivitetty ja uusi 
toimenpide ko. tavoitteen osalta määritelty vuosille 2023-2024  

Vastuutaho: lapsiystävällisyystyön koordinaattori 

 

Aikataulu 

12 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tila 

Aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

A. Lapset ovat ikätasonsa mukaisesti pohtimassa hyvää kaveruutta  
C. Lapset arvioivat ja ovat mukana valitsemassa oman varhaiskasvatusyksikkönsä valitsemia materiaaleja 
 

                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

2. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden hyvinvointia laatimalla Kiusaamisen ehkäisyn -tiekartta.  

A. Tiekartan luonnoksen laatimiseen perustetaan työryhmä, jossa on henkilökunnan ja oppilaiden sekä 
koulunuorisotyön edustus kaikista kouluista.  

Aikataulu: toteutettu maaliskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: Tiekartta -luonnosta on laatimassa työryhmä, jossa on vähintään 7 
oppilasedustajaa ja 7 henkilökunnan edustajaa sekä koulunuorisotyön edustaja. Työryhmän 
toiminta on dokumentoitu ja välitetty kaikille kouluille oppilaiden ja henkilöstön käyttöön. 

Vastuutaho: perusopetuksen palvelualueen johto  

B. Kaikkien koulujen oppilaat ja henkilökunta kommentoivat tiekarttaluonnosta. Työryhmä organisoi 
kommenttien keruun yhdessä koulujen rehtorien kanssa.  

Aikataulu: toteutettu syyskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: tiekartta -luonnoksesta on saatu pyydetyt kommentit ja ne huomioidaan 
tiekarttaa viimeisteltäessä  

Vastuutaho: koulujen rehtorit  

C. Kiusaamisen ehkäisyn -tiekartta hyväksytään LastenForssa -valtuustossa ja viedään tiedoksi Sivistys- ja 
tulevaisuuslautakunnalle.  

Aikataulu: toteutettu marraskuun 2022 loppuun mennessä 

Arviointi/mittarit: LastenForssa -valtuuston ja Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan pöytäkirjat 
sekä valmis Kiusaamisen ehkäisyn -tiekartta -asiakirja  

Vastuutaho: LastenForssa -valtuuston toiminnasta vastaava rehtori  



D. Koska kyse prosessiluonteisesta tavoitteesta, toimenpiteen tultua toteutetuiksi määritellään ko. 
tavoitteen jatkotoimenpide (mm. jalkauttamien arkeen ja käyttöönoton tukeminen eri luokkatasoilla ja 
eri kouluissa, joka kirjataan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan vuosien 2023-2024 aikana 
toteutettavaksi 

Aikataulu: toteutettu joulukuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittari: Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma on päivitetty ja uusi 
toimenpide ko. tavoitteen osalta määritelty vuosille 2023-2024.  

Vastuutaho: lapsiystävällisyystyön koordinaattori 

Aikataulu 

08 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tila 

Ei aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

Oppilaat ovat mukana laatimassa ja kommentoimassa ko. tiekarttaa sekä hyväksymässä sen. 
 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

3. Suunnitellaan ja toteutetaan laaja, moniosainen ja monitoimijainen interventio toista kunnioittavan 
käytöksen edistämiseksi (vrt. Lupaan olla II -kampanja).  

A. Lapsiystävällinen kunta -koordinointiryhmä perustaa ydinryhmän, joka koordinoi ko. kampanjan 
toteutusta.  

Aikataulu: toteutettu maaliskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: ydinryhmä on perustettu ja siinä on myös lasten ja nuorten edustus 
nuorisovaltuustosta sekä yläkoulun ja alakoulun oppilaskunnista  

Vastuutaho: Lapsiystävällinen kunta -koordinointiryhmä  

B. Lapsiystävällinen kunta -koordinointiryhmä perustaa työryhmiä osallistumaan kampanjan 
suunnittelemiseen, valmistelemiseeni ja toteuttamiseen sekä kutsuu laajasti erilaisia forssalaisia 
organisaatiota, palveluja ja yhteisöjä mukaan ryhmien työskentelyyn  

Aikataulu: toteutettu toukokuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: työryhmiä on perustettu ja niissä on laaja-alainen edustus eri yhteisöistä  

Vastuutaho: Lapsiystävällinen kunta -koordinointiryhmä  

C. Toteutetaan kampanja toista kunnioittavan käytöksen edistämiseksi.  

Aikataulu: toteutettu joulukuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: kampanja on saanut julkisuutta tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa 
sekä sen toteuttaneiden tahojen omissa viestimissä ja huomattava määrä forssalaisia on 
sitoutunut kampanjaan 

  Vastuutaho: lapsiystävällisyystyön koordinaattori ja viestintäsuunnittelija 

 



Aikataulu 

12 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tiina 

Tila 

Ei aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

Sekä ydinryhmän että työryhmien työskentelyyn osallistuu lapsia ja nuoria, jonka lisäksi lapsia ja nuoria 
osallistuu laajasti kampanjaan omilla interventioillaan 
 

              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tavoite 
Kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan haavoittuvassa asemassa ja 
syrjinnän vaarassa olevien lasten ja perheiden näkökulma. 

 
Tavoitteen tyyppi 
Indikaattoreihin perustuva tavoite 

Teema 
Yhdenvertaisuus 

Tavoitteen eteneminen 
Haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa olevat nuoret on huomioitu koko kaupungin toiminnassa ja 
palveluissa vielä tarpeeseen nähden satunnaisesti ja vähäisesti. Suunnitelmakaudella tavoite on saavuttaa 
lasten ja nuorten kokemustietoa nykyistä paremmin. 
LastenForssa Arviointi II:ssa lasten vastausten perusteella huoltajien päihdeongelmat kuuluvat yllättävän 
laajasti perusopetusikäisten lasten elinpiiriin ja niinpä pyritään erityisesti innovoimaan ko. lasten 
tukemiseen tähtääviä toimenpiteitä 

 

Toimenpiteen kuvaus 

1. Kehitetään kokonaiskonsepti, jonka avulla saavutetaan nykyistä kattavammin haavoittuvassa 
asemassa olevat lapset ja heidän näkemyksensä palveluja kehitettäessä.  

A. Sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden johto kutsuu koolle situ -toimijoita perusopetuksesta, toiselta 
asteelta, nuorisotoimesta sekä sote-toimijoita perhepalveluista, päihdepalveluista, lastensuojelusta sekä 
aikuissosiaalityöstä kartoittamaan mahdollisuuksia lähestyä yksittäisiä haavoittuvassa asemassa olevia – 
erityisesti huoltajiensa päihdeongelmista kärsiviä ja kodin ulkopuolelle sijoitettuja - lapsia ja nuoria, jotta 
heille voitaisiin tarjota mahdollisuutta osallistua kokemusasiantuntijoina tavoitteen toteuttamiseen. 
Toimenpiteen toteutuksen tueksi tutustutaan aiemmin kehitettyihin hyviin käytänteisiin haavoittuvassa 
asemassa olevien lasten ja nuorten äänen kuulemiseksi ja jalkauttamiseksi palveluihin.  

Aikataulu: toteutettu maaliskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: ao. lapsia ja nuoria on tavoitettu ja voidaan toteuttaa toimenpiteen B-osio  

Vastuutaho: sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden johto  

B. Kuullaan ao. lapsia kokemusasiantuntijoina. Menetelminä kuulemisille yksilö- ja ryhmäkeskustelut, 
kirjoitelmat yms. lasten ja nuorten valitsemat menetelmät.  

Aikataulu: toteutettu kesäkuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: on tavoitettu vähintään 5 lasta ja nuorta kokemusasiantuntijoiksi  

Vastuutaho: ko. palveluiden johto  

C. Situ- ja sote -toimijat laativat toimenpiteen A-osiossa kartoitettujen materiaalien sekä 
kokemusasiantuntijoilta saatujen tietojen ja mielipiteiden pohjalta eri palveluissa varioitavan kanava- ja 
menetelmäkonseptin, jota voidaan kohdistaa erityisesti haavoittuvassa olevien lasten ja nuorten 
kuulemiseen palveluita kehitettäessä.  

Aikataulu: toteutettu syyskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: konsepti on palveluiden pilotoitavissa  

Vastuutaho: ko. palveluiden johto ja lapsiystävällisyystyön koordinaattori 



Aikataulu 

11 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tila 

Ei aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

Lapsia ja nuoria toimii ensisijaisina asiantuntijoina toimenpiteen B-osiota toteutettaessa. Lisäksi he 
kommentoivat ja arvioivat toimenpiteen C-osiossa laadittavaa konseptia. 
 

           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2. Laaditaan suunnitelmat toimenpiteessä 1. laaditun konseptin pilotoimiseksi eri situ- ja sote -
palveluissa 

A. Perusopetuksessa, nuorisotyössä, toisella asteella, päihdetyössä ja lastensuojelussa huomioidaan 
toimenpiteen 1. B-osiossa saadut kokemusasiantuntijapalautteet sekä tehdään suunnitelmat konseptin 
pilotoimiseksi palvelutuotantoa kehitettäessä.  

Aikataulu: toteutettu marraskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: kaikkien osallistuvien palveluiden pilottisuunnitelmat ovat valmiit  

Vastuutaho: ko. palveluiden johto  

B. Toimenpiteen 1. B-osiossa tavoitetut lapset ja nuoret jatkavat kokemusasiantuntijoina ja 
kommentoivat eri palveluiden suunnitelmia. Palvelut sparraavat ja opponoivat toistensa työskentelyä.  

Aikataulu: toteutettu marraskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: vähintään neljässä eri palvelussa on suunnitelma pilotoinnille  

Vastuutaho: ko. palveluiden johto 

C. Koska kyse prosessiluonteisesta tavoitteesta kirjataan Lapsiystävällinen kunta - 
toimintasuunnitelmaan vuosien 2023-2024 aikana toteutettavaksi toimenpiteen mukaisten 
suunnitelmien pilotointi usealla palvelualueella  

Aikataulu: toteutettu joulukuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittari: Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma on päivitetty ja uusi 
toimenpide ko. tavoitteen osalta määritelty vuosille 2023-2024.  

Vastuutaho: lapsiystävällisyystyön koordinaattori 

Aikataulu 

02 / 2023 

Osoitettu käyttäjälle 

Tila 

Ei aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

Lapsia ja nuoria toimii asiantuntijoina toimenpiteen B-osiossa 
                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



3. Tavoite 
Kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä 
kasvuympäristöissä. Osallisuuden edistäminen on ohjaava toimintaperiaate 
lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. 

 
Tavoitteen tyyppi 
Indikaattoreihin perustuva tavoite 

Teema 
Osallisuus 

Tavoitteen eteneminen 
Tällä hetkellä saavutettu osallisuuden huomioimisessa ja mahdollistamisessa verrattain hyvä taso, mutta 
tilanteen vakauttaminen ja arkipäiväistäminen sekä edelleen kehittäminen vaativat jatkuvaa huomiota. 
Erityisesti kehitystyötä tarvitaan tukea tarvitsevien lasten ja muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien 
lasten osalta. 
Suunnitelmakaudella on tavoitteena osallisuuden edistäminen kaikissa kasvuympäristöissä ja siten, että 
osallisuus on aidosti mahdollista kaikille lapsille. 

 

Toimenpiteen kuvaus 

1. Varhaiskasvatus  

A. Varhaiskasvatuksen palvelualueella on koottu menetelmä- ja materiaalipankki ei- suomea 
äidinkielenään puhuvien lasten ja huoltajien palveluarviointien toteuttamiseksi ja mielipiteiden 
kuulemiseksi.  

Aikataulu: toteutettu lokakuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: materiaalipankki koottu ja tallennettu Pedanetiin  

Vastuutaho: varhaiskasvatuksen johtava erityisopettaja  

B. Lapset osallistetaan varhaiskasvatusympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen kaikissa 
päiväkodeissa ja perhepäivähoitokodeissa ikätasonsa mukaisesti. Jokaisessa lapsiryhmässä määritellään 
omat käytäntönsä ko. osallistamiselle. Osallistamisprosessit dokumentoidaan.  

Aikataulu: toteutettu säännöllisesti helmikuun 2022 alusta alkaen  

Arviointi/mittarit: jokaisen lapsiryhmän Pedanetistä löytyy dokumentteja 
toimintasuunnitelman B-osion toteutuksista  

Vastuutaho: päiväkotien johtajat  

C. Lapset osallistuvat kaikkien päiväkotien ja perhepäiväkotien toiminnan suunnitteluun säännöllisesti. 
Jokaisessa lapsiryhmässä määritellään omat käytäntönsä ko. osallistamiselle. Osallistamisprosessit 
dokumentoidaan ja tallennetaan Pedanetiin.  

Aikataulu: toteutettu helmikuun 2022 alusta alkaen  

Arviointi/mittarit: jokaisen lapsiryhmän Pedanetistä löytyy dokumentteja 
toimintasuunnitelman C-osion toteutuksista  

Vastuutaho: päiväkotien johtajat 

 



 

 

Aikataulu 

10 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tila 

Ei aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

A. Lapset ovat mukana testaamassa koottuja menetelmä- ja materiaalivaihtoehtoja.  
B. Kaikkien yksiköiden kaikki lapset saavat olla mukana varhaiskasvatusympäristöjä rakennettaessa 
toimintavuoden eri vaiheissa.  
C. Kaikkien yksiköiden kaikki lapset saavat osallistua toteutettavan varhaiskasvatustoiminnan suunnitteluun 
ikätasonsa mukaisesti 
 

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2. Vapaa-aikatoimi 

A. Liikuntapoliittinen ohjelma laaditaan lapsia ja nuoria kuullen.  

Aikataulu: toteutettu elokuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: lapsia ja nuoria on kuultu ja kuuleminen on kuvattu ohjelmaan  

Vastuutaho: liikuntasihteeri  

B. Lapsia on mukana liikennepuiston suunnittelussa. Otos varhaiskasvatuksen 3-6 -vuotiaita lapsilta sekä 
alkuopetuksen oppilailta kerätään näkemyksiä hyvästä liikennepuistosta ja siellä toimimisesta.  

Aikataulu: toteutettu maaliskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: lasten ideoiden ja ajatusten pohjalta on kehitetty vähintään yksi uusi 
toimintamuoto  

Vastuutaho: vastaava nuorisotyönohjaaja sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
Palvelualuejohto  

C. Yläkoululaisia nuoria osallistuu koulunpäätös -tapahtuman sisällön suunnitteluun.  

Aikataulu: toteutettu huhtikuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: vähintään 50 nuorta osallistunut suunnitteluun  

Vastuutaho: vastaava nuorisotyönohjaaja  

D. Nuorisotoimen kesätoiminnan sisältöjä suunnitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa.  

Aikataulu: toteutettu toukokuun loppuun 2022 mennessä  

Arviointi/mittarit: malli lasten ja nuorten osallistumisesta ko. suunnitteluun on 
toteutettavissa myös myöhemmin vastaavia palveluja suunniteltaessa  

Vastuutaho: vastaava nuorisotyönohjaaja 

 



 

 

Aikataulu 

08 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tiina 

Tila 

Ei aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

A. Lapset ja nuoret osallistuvat ko. ohjelman laadintaan perusopetuksen liikuntatunneilla, koulujen 
kerhotoiminnan aikana sekä urheiluseuratoiminnan piirissä.  
B. Otos varhaiskasvatuksen 3-5 -vuotiaista lapsista sekä alkuopetuksen oppilaista osallistuu liikennepuiston 
suunnitteluun.  
C. Yläkoululaisia nuoria suunnittelee yhdessä aikuisten kanssa koulunpäätös -tapahtumaa D. Lapset ja 
nuoret voivat kertoa toiveitansa nuorisotoimen kesätoimintojen osalta 
 

         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

3. Varhaiskasvatus ja perusopetus: perusopetuksen oppilaat ja varhaiskasvatuksen esioppilaat 
osallistuvat 7.12.2022 järjestettävän Lapsiystävällisyyspäivän ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen.  

A. Koulujen oppilaskunnat ja päiväkotien esioppilaat ideoivat ko. päivän toteutusta ja lähettävät ideansa 
LastenForssa -valtuustolle käsiteltäviksi 

Aikataulu: toteutettu maaliskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: jokaiselta koululta ja jokaisesta esiopetusryhmästä on toimitettu 
oppilaiden ideoita ko. päivän toteutukseen  

Vastuutaho: varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualuejohto  

B. LastenForssa valtuusto käsittelee kouluilta ja esioppilailta tulleita ideoita ja päättää 
jatkotoimenpiteistä 

Aikataulu: toteutettu toukokuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: LastenForssa -valtuuston pöytäkirjaan on dokumentoitu päätökset 
jatkovalmistelusta  

Vastuutaho: LastenForssa -valtuuston toiminnasta vastaava rehtori  

C. Koulujen oppilaskunnat ja päiväkotien esioppilaat valmistelevat aikuisten tuella yksikkökohtaiset 
toimet 7.12.2022  

Aikataulu: joulukuu 2022  

Arviointi/mittarit: jokaisessa koulussa ja jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä huomioidaan 
7.12.2022 Lapsiystävällisyyspäivä  

Vastuutaho: päiväkotien johtajat sekä koulujen johtajat ja rehtorit 

 

 



 

 

Aikataulu 

12 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tila 

Aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat mukana toimenpiteen kaikissa vaiheissa yllä kuvatuin tavoin. 
 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Tavoite 
Lapsen oikeudet (etenkin yhdenvertaisuus, osallisuus, lapsen edun harkinta, 
oikeus elämään ja kehittymiseen) sisältyvät lasten kannalta keskeisiin, koko 
kuntaa ohjaaviin asiakirjoihin, ohjelmiin ja suunnitelmiin. 

 
Tavoitteen tyyppi 
Indikaattoreihin perustuva tavoite 

Teema 
Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa 

Tavoitteen eteneminen 
Tällä hetkellä tavoite toteutuu joidenkin asiakirjojen osalta. 
Tavoitteena on suunnitelmakaudella käydä läpi kaikki ao. asiakirjat ja täydentää niitä tarvittavilta osin 

 

Toimenpiteen kuvaus 

1. Kartoitetaan ao. asiakirjojen osalta se, mitkä niistä tarvitsevat kirjauksia lapsien oikeuksia koskien ja 
aikataulutetaan suunnitelmien täydentäminen tarvittavilta osin. 

A. Vuonna 2022 tarkastellaan ko. näkökulmasta merkittävimmistä asiakirjoista: Kuntastrategiaa sen 
päivittämisen yhteydessä, Forssan Hyvinvointisuunnitelmaa 2022-2024 sen laadinnan yhteydessä sekä 
siihen liittyviä suunnitelmia (esim. Päihdepoliittinen suunnitelma, Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma ja Liikuntapoliittinen ohjelma) niiden päivittämisen yhteydessä, 
Varhaiskasvatussuunnitelmaa eli VoxForssaa sen päivittämisen yhteydessä, Varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen Kulttuurikasvatussuunnitelmaa sen vuosiarvioinnin yhteydessä  

 

Aikataulu: toteutettu vuoden 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: kaikki yllä mainitut asiakirjat on tarkistettu  

Vastuutaho: kustakin tarkistettavasta ja täydennettävästä asiakirjasta vastaava toimen-
/viranhaltija henkilöstöineen  

B. Sivistys- ja tulevaisuustoimialan, tekninen ja ympäristö -toimialan sekä keskushallinnon johtoryhmät 
kartoittavat oman toimialansa ohjaavat asiakirjat, ohjelmat ja suunnitelmat, joihin tulisi sisältyä 
maininta lasten oikeuksista, mutta joissa sitä ei vielä ole. Johtoryhmät tekevät suunnitelman vuosille 
2023-2024 em. suunnitelmien täydentämisestä lastenoikeuksien osalta. Suunnitelma kirjataan 
Lapsiystävällisyystyön toimintasuunnitelmaan ko. vuosille.  

Aikataulu: toteutettu vuoden 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: suunnitelma tulevien vuosien tarkastuksista on valmis  

Vastuutaho: sivistys- ja tulevaisuustoimialan, tekninen ja ympäristö -toimialan sekä 
keskushallinnon johtoryhmät 

 

 

 

 

 

 



 

Aikataulu 

12 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tila 

Ei aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

Organisoidaan vuoden 2022 aikana toteutettava suunnitelmien kartoitus ja tarkastelu siten, että etenkin 
yläkouluikäisillä sekä Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus osallistua siihen itseään koskevien asiakirjojen 
osalta. 
 

              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Tavoite 
Lasten ja nuorten parissa työskentelevät (mm. varhaiskasvattajat, opettajat, 
nuorisopalvelujen ja lastensuojelun työntekijät) saavat täydennyskoulutusta 
lapsen oikeuksista. 

 
Tavoitteen tyyppi 
Indikaattoreihin perustuva tavoite 

Teema 
Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa 

Tavoitteen eteneminen 
Täydennyskoulutus tällä hetkellä vielä ei-suunnitelmallista ja määrällisesti vähäistä. 
Tavoitteena suunnitelmakaudella on luoda matalan kynnyksen struktuurit täydennyskoulutukselle, joita 
voivat kaupunkiorganisaation toimijoiden ohella hyödyntää myös kolmannen sektorin toimijat. 

 

Toimenpiteen kuvaus 

1. Työstetään täydennyskoulutuskokonaisuus, jota LastenForssa - Lapsiystävällinen kunta -
koordinointiryhmän yhteisöt voivat sekä yhtäaikaisesti organisoiden että tarkoituksenmukaisilta osin 
itsenäisesti hyödyntää organisaatioidensa nykyisten ja tulevien toimijoiden perehdytyksessä ja 
täydennyskoulutuksessa.  

A. Lapsiystävällisyystyön koordinointiryhmä organisoi ko. koulutuskokonaisuuden työstämisen, 
lanseerauksen sekä toteutuksen.  

Aikataulu: toteutettu syyskuun 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: koulutuskokonaisuus on lanseerattavissa  

Vastuutaho: Lapsiystävällisyystyön koordinointiryhmä ja sivistys- ja tulevaisuustoimialan 
johto  

B. Ko. koulutuskokonaisuus lanseerataan ja sen toteutus aloitetaan  

Aikataulu: toteutettu vuoden 2022 loppuun mennessä  

Arviointi/mittarit: yksi kaikille ao. tahoille yhteinen koulutus toteutettu vuoden 2022 aikana  

Vastuutaho: lapsiystävällisyystyön koordinaattori 

Aikataulu 

11 / 2022 

Osoitettu käyttäjälle 

Tila 

Ei aloitettu 

Miten lapset osallistu(i)vat tähän toimenpiteeseen? 

Valitut luokka-asteet kuvaavat videoita materiaaliksi ko. perehdytyksiin/koulutuksiin. 
Koulutuskokonaisuuden työstämisvaiheessa tutkitaan mahdollisuutta liittää jonkin oppiaineen 
opetussuunnitelmaan oppilaiden osallistuminen kouluttajiksi ko. koulutukseen 
         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



 

Päättäkää, miten toimintasuunnitelmasta tiedotetaan kunnan muille keskeisille viranhaltijoille 

ja luottamushenkilöille. Muistakaa tiedotus lapsille ja muille kuntalaisille. Saatte apua 

UNICEFin viestintäohjeista 


