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Liite 2. Esimerkkejä päätöksistä, milloin lapsivaikutukset tulisi arvioida 

 

Varhaiskasvatus  
- Varhaiskasvatuspalveluiden saatavuus kunnan eri 

alueilla kohtuullisen matkan päässä kotoa 

- Hoitopaikkojen riittävyys 

- Lapsiryhmien koot ja rakenteet 

- Palveluiden kattavuus: vuorohoito, erityisen tuen 

järjestäminen, avoimen toiminnan tarjoaminen 

- Varhaiskasvatuksen tilat (rakennukset ja pihatilat) 

- Yhteistyö lastenneuvolan, esiopetuksen ja sosiaali-

työn kanssa 

Esiopetus 
- Esiopetuksen ryhmiä kunnan eri alueilla 

- Esiopetuksen ryhmäkoko 

- Jatkumot varhaiskasvatukseen ja kouluun sekä 

ryhmä-, asiakirja- että pedagogisen toiminnan ta-

solla 

- Esiopetuksen tilat (rakennukset ja pihatilat) 

Perusopetus, erityisopetuksen eri 

muodot 

- Kouluverkko eri puolilla kuntaa eri kouluasteilla 

- Luokkakoot 

- Opetussisällöt 

- Oppilashuollon sekä erityisopetuksen palvelut 

- Koulutilat (rakennukset ja piha-alueet) 

- Koulukuljetukset 

- Kouluruokailun järjestäminen 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoi-

minta, koululaisten osapäiväinen 

varhaiskasvatus 

- Koululaisten toimintaa tai osapäiväistä varhaiskas-

vatusta tarjolla eri puolilla kuntaa 

- Toiminnan riittävä tarjonta 

- Toiminnan kustannukset perheelle 

- Toimintatilat 

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, 

koulutuksen keskeytymisen meka-

nismit 

- Palvelutarjonta 

- Opiskeluvaihtoehdot 

- Opiskelijahuollon ja erityisopetuksen palvelut 

- Koulutilat 

- Koulumatkat 
- Siirtymien hoito ja koulutuksen keskeytymisen seu-

ranta 

Kirjastopalvelut 
- Kirjastojen ja kirjastoautopysäkkien sijainti eri puolilla 

kuntaa 

- Kirjastojen aukioloajat 

- Kirjastojen tilat 
- Kirjaston materiaalien riittävyys ja kattavuus 

Liikuntapalvelut 
- Liikuntatilat 

- Ohjatut liikuntatapahtumat ja -harrastukset 

- Kustannukset perheille 

- Järjestöjen ja kunnan toiminnan yhteen koordinointi 

Kulttuuripalvelut 
- Lastenkulttuurin tarjonnan suunnitelmallisuus 

- Järjestöjen ja kunnan toiminnan yhteen nivominen 

- Tiedottaminen lapsiperheille 

- Kustannukset perheelle 

Nuorisotyö, vapaa-aikatoimen pal-

velut 

- Eri järjestäjien tarjonnan yhteen koordinointi 

- Vapaa-ajan tilat eri puolilla kuntaa 

- Tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia monipuoli-

sesti 
- Kustannukset perheelle 
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Rakentaminen ja kaavoitus 
- Lasten ja lapsiperheiden näkökulman huomioimi-

nen kaavoituksessa ja julkisessa rakentamisessa on 

organisoitu päätöksentekoon 

Perheneuvola, terapiapalvelut, muut 

lasten arviointi- ja kuntoutuspalveluja 

tuottavat palvelut 

- Palvelujen saatavuus kunnan eri osissa 

- Palvelujen kattavuus erilaisissa tuen tarpeissa 

- Asiakasprosessien jatkuvuus ja kokonaisvaltaisuus 

- Tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen saannin tasapaino 

kunnassa 

Sosiaalityö 
- Sosiaalityössä resursseja lapsen tilanteen huomioi-

miseen perheen asiakkuuden yhteydessä 

- Tarvittaessa perhetyön ja lastensuojelun avohuollon 

palveluita eri puolilla kuntaa riittävästi 

- saatavilla 

- Mahdollisuus tarttua sekä perheen äkilliseen että 

pitkäaikaiseen tuen tarpeeseen. 

- Henkilöstöllä on käytössään riittävät työmenetelmät 

Äitiys- ja lastenneuvola, päivystys-

vastaanotto, erikoissairaanhoidon 

palvelut 

- Palveluiden saatavuus kunnan eri alueilla, 

- Palveluiden riittävyys suhteessa asiakasmäärään 

- Palveluiden kattavuus erilaisissa tilanteissa 

- Yhteistyö päivähoidon, koulun, sosiaalityön kanssa? 

 
 

Lähde:  Kauppinen & Heinämäki, THL 2010: Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä: 

Työväline kunnille lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä 

palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80048/c1f41be0-cbc2-4955-9a78-

bc0d91b459cf.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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