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TÄSSÄ ESITYKSESSÄ

• Miksi aiheena on ihmisoikeusperusteinen toiminta
• Mitä se on
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Yhteiskehittämisessä mukana

• Lapset

• Nuoret

• Vanhemmat 

• Ammattihenkilöt

• Järjestöjen edustajat



LAPSEN JA PERHEEN 

oikeuksien ja hyvinvoinnin 

toteutuminen

Ihmisoikeudet Perusoikeudet



Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien pyöreä pöytä 

9.4.2019



Ihmisoikeuksiin ei ole

Yhtä näkökulmaa



IHMISOIKEUKSIIN EI OLE 

YHTÄ NÄKÖKULMAA



Sopimusten näkökulma

• Ihmisoikeudet on kirjattu sopimuksiin ja 
(perustus)lakeihin. 

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan sellaisia kaikille 
ihmisille kuuluvia perustavanlaatuisia oikeuksia, 
jotka on turvattu Suomea kansainvälisoikeudellisesti 
velvoittavissa ja valtionsisäisesti voimaan 
saatetuissa kansainvälisissä sopimuksissa. 
Ne velvoittavat valtiota oikeudellisesti.

(Ihmisoikeuskeskus)



Sisällöllinen näkökulma

• Ihmisoikeudet ovat ihmiskunnan yhteisiä arvoja, jotka 
velvoittavat moraalisesti kaikkia yhteiskunnan 
toimijoita.

Mitä ovat oikeudenmukaisuus ja hyvä elämä?

Kuinka hyvin lait / sopimukset ovat 
ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia?



IHMISARVO KESKIÖSSÄ

Ihmisarvo
Moraalinen ja juridinen 

käsite, valtiosta ja 
vallalla olevasta

oikeusjärjestelmästä
riippumaton

Ihmisarvon kunnioitus / 
loukkaamattomuus

Oikeudellinen velvollisuus 
Suomen valtiosäännössä 

Ja kansainvälisissä 
velvoitteissa

Lähde: Ihmisoikeuskeskus



Kamppailullinen näkökulma

• Ihmisoikeudet saavat sisältönsä niitä koskevissa 
kamppailuissa 

• Ihmisoikeudet liittyvät alistettujen ryhmien käymiin 
kamppailuihin kohti täyttä kansalaisuutta

”Ei mitään meistä ilman meitä…”



19.11.2019Pauli Rautiainen

IHMINEN IHMISOIKEUKSIEN HALTIJANA

Ihmisoikeudet ovat kiinteä osa 
häntä ja ne hahmottuvat hänen 
hyvän elämänsä kautta 
(sisällöllinen näkökulma)

Hänet on normatiivisesti yksilöllistetty 
ihmisoikeuksien haltijaksi ja hänen 
tulee toimia kuten ihmisoikeudet 
häneltä vaativat ja olla 
ihmisoikeusvaatimusten mukainen
(sopimusten näkökulma)

Kun hän on sorron kohteena, 
ihmisoikeudet ovat väline, jolla 
hän kamppailee tuota sortoa 
vastaan yhteisessä rintamassa 
muiden sorrettujen kanssa.

Hänestä puhutaan hänen 
ihmisoikeuksiensa kautta.



TIETOA OIKEUKSISTA 1/1

• YK:n lapsen oikeuksien sopimus
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/199
10060/19910060_2

• Lapsiasiavaltuutetun esitteet lapsen oikeuksista
http://www.lapsiasia.fi/aineistot/esitteet-lapsen-
oikeuksista/

• Lapsenoikeudet.fi 



TIETOA OIKEUKSISTA 2/2

• YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva 
sopimus
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/201
60027/20160027_2

• YK:n vammaissopimus selkokielellä
• Ihmisoikeuskeskuksen työ vammaisasioissa

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70097
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IHMISOIKEUSPERUSTEINEN

TOIMINTA
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Hahmota suhde ”hyvään 
elämään” / ihmisyyteen

Hahmota oikeudelliset 
velvoitteet

Hahmota kamppailu

Hahmota ihmisoikeus 
kokonaisvaltaisesti

Hahmota mitä 
ihmisoikeus käskee 

tekemään

Hahmota 
toimintastandardi

Työskentelyn ytimessä on toimijoiden laajapohjainen (eri intressiryhmien osallisuutta kunnioittava) 
keskustelu, joka perustuu hyvälle tietopohjalle ja ymmärrykselle siitä, mikä on tietyn sosio-historiallisen 

hetken politiikkatilassa mahdollista.

Aseta rakennetavoitteet 
ja -mittarit

Aseta prosessitavoitteet 
ja -mittarit

Aseta lopputulostavoitteet 
ja -mittarit

Pura toimintastandardi 
tavoitteiksi ja aseta niille 
seurantaindikaattorit

Toteuta, 
seuraa ja 

arvioi

Toteuta ja 
arvioi

IHMISOIKEUSPERUSTEINEN TOIMINTA

Pauli Rautiainen



ESIMERKIN KAUTTA

Palvelusuunnittelu



hyvä elämä

Mitä on
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Nyt

Omannäköinen
hyvä elämä

Oikeuksien ja 
hyvinvoinnin 
toteutuminen



Palvelusuunnitelma

• toimii käytännön toimintasuunnitelmana
• tavoitteet
• tarpeet
• miten toimitaan, jotta tavoitteisiin päästään
• vastuut

• selkeyttää palveluiden tilanteen
• on seurannan väline
• vastaa tarpeisiin ja huomioi koko perheen
• edistää vanhempien ja ammattilaisten välistä hyvää 

yhteistyötä.



Mitä

palvelusuunnitteluun

tarvitaan



IHMISOIKEUDET
Substanssilainsäädäntö

PERUSOIKEUDET

Tavoitteena lapsen ja perheen oikeuksien 
ja hyvinvoinnin toteutuminen

Palvelut tukevat lapsen ja perheen 

hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista.

Palvelusuunnitelma, joka

• toimii käytännön toimintasuunnitelma

• selkeyttää palveluiden tilanteen

• toimii seurannan välineenä

• vastaa tarpeisiin

• huomioi koko perheen

• edistää vanhempien ja ammattilaisten  
välistä hyvää yhteistyötä.



IHMISOIKEUDET
Substanssilainsäädäntö

PERUSOIKEUDET

ASIAOSAAMINEN VUOROVAIKUTUSTavoitteet
palveluiden 
järjestämisessä
ja suunnittelemisessa

Lapsen ja perheen oikeuksien 
ja hyvinvoinnin toteutuminen

Tieto palveluista, tuista ja 
palveluverkostostoista

Tavoitteet, 
fokusointi

Dialogisuus ja jaettu 
asiantuntijuus

Lapsen kuuleminen
(tarv. puhetta tukevilla tai 
korvaavilla menetelmillä)

Esim. Esim.



Tavoitteet, 
fokusointi

IHMISOIKEUDET
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Lapsen ja perheen oikeuksien 
ja hyvinvoinnin toteutuminen
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johtaminen, rakenteet, resurssit yhteinen työ, toimintaprosessi toiminnan tuki, koulutus
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Lapsen ja perheen oikeuksien 
ja hyvinvoinnin toteutuminen

PALAUTE, SEURANTA

Tavoitteet
palveluiden 
järjestämisessä
ja suunnittelemisessa

Tieto palveluista, tuista ja 
palveluverkostostoista

Tavoitteet, 
fokusointi

Dialogisuus ja jaettu 
asiantuntijuus

Lapsen kuuleminen
(tarv. puhetta tukevilla tai 
korvaavilla menetelmillä)

Esim. Esim.
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Lapsen ja perheen oikeuksien 
ja hyvinvoinnin toteutuminen

Palvelut tukevat lapsen ja 
perheen hyvinvointia ja 
oikeuksien toteutumista.

Palvelusuunnitelma, joka

• toimii käytännön 
toimintasuunnitelmana

• selkeyttää palveluiden 
tilanteen

• toimii seurannan 
välineenä

• vastaa tarpeisiin

• huomioi koko perheen

• edistää vanhempien ja 
ammattilaisten  välistä 
hyvää yhteistyötä.

Itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden
kunnioittaminen ja tukeminen

Molemminpuolinen 
valmistautuminen

Kunnioitus lasta ja 
vanhempia kohtaan, 

voimavarojen 
tunnistaminen

Kiireettömyys ja 
läsnäolo

Dialogisuus ja jaettu 
asiantuntijuus

Kuunteleminen ja 
kuuleminen

Lapsen kuuleminen
(tarv. puhetta tukevilla 

tai korvaavilla 
menetelmillä)

Tavoitteet,
fokusointi

Tieto palveluista, 
tuista ja palvelu‐
verkostostoista

Osaaminen hyvän 
palvelusuunnitelman laatimiseen

Jos et tiedä, 
otat selvää

Yhteyshenkilö
ja seuranta

Ennakointi ja 
palveluiden oikea‐

aikaisuus

Kulttuuritaustan ja 
kielen huomioiminen
(huom. tarv. tulkki)
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TUTKIMUSTIETO
EETTISET

PERIAATTEET

johtaminen, rakenteet, resurssit

yhteinen työ, toimintaprosessi

toiminnan tuki, koulutus

Lapsen ja perheen oikeuksien 
ja hyvinvoinnin toteutuminen

Palvelut tukevat lapsen ja 
perheen hyvinvointia ja 
oikeuksien toteutumista.

Palvelusuunnitelma, joka

• toimii käytännön 
toimintasuunnitelmana

• selkeyttää palveluiden 
tilanteen

• toimii seurannan 
välineenä

• vastaa tarpeisiin

• huomioi koko perheen

• edistää vanhempien ja 
ammattilaisten  välistä 
hyvää yhteistyötä.

ASIAOSAAMINEN

VUOROVAIKUTUS



www.minuakuullaan.fi/materiaalit/ihmisoikeustalo/

Sovellettavissa
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Lapsen ja perheen oikeuksien 
ja hyvinvoinnin toteutuminen

Tavoitteet





• Tavoitteiden perusteena ovat ihmisoikeudet
• Asiaosaaminen ja vuorovaikutus tasapainossa
• Rakenteet ja resurssit kunnossa
• Palaute ohjaa toimintaa.

4 POINTTIA



KIITOS!

www.minuakuullaan.fi


