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LIPUTUS LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄNÄ 20.11.2015 JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA

Kirkkohallitus suosittelee, että seurakunnat liputtavat lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2015. Myös Sisäasiainministeriö suosittelee yleistä liputusta tuona päivänä.
Lapsen oikeuksien päivä pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on ratifioitu Suomessa 1991.
Sopimus koskee kaikkia alle 18 -vuotiaita ja se velvoittaa valtiovaltaa, kuntia ja kirkkoa huolehtimaan lapsen
oikeuksista. Lapsen oikeuksien päivää vietetään muistutuksena kaikkien lasten ihmisarvosta ja tärkeydestä.
Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäryhmä on rohkaissut kuntia, seurakuntia ja järjestötoimijoita ideoimaan ja järjestämään lapsen oikeuksien viikon (16.− 22.11.) sekä lapsen oikeuksien päivän (20.11.) tapahtumia. Suositus on, että seurakunnat osallistuvat lapsen oikeuksien viikon ja päivän viettoon sekä mahdollisiin
järjestelyihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Näin voidaan yhdessä edistää lapsen oikeuksien tuntemista ja vahvistaa lapsiystävällistä toimintaa omalla paikkakunnalla.
Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivän valtakunnallisena teemana on lapsiperheköyhyys. Lisätietoja sekä
ideoita paikallisiin toteutuksiin löytyy Sakastista www.sakasti.evl.fi/lava.
Lapsen oikeudet tulee huomioida paitsi toiminnassa myös päätöksenteon valmistelussa. Vuoden 2015 alusta
voimaan tullut säännös lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA) velvoittaa kirkollisen viranomaisen arvioimaan
ja huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin
(kirkkojärjestys 23 luku 3 §).
Lapsivaikutusten arvioinnilla vahvistetaan lapsen oikeuksien toteumista ja lasten ja nuorten osallisuutta kirkossa. Samanaikaisesti, kun säännöksen tavoitteet konkretisoivat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttamista kirkossa, ne edistävät kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten tavoitteiden toteutumista.
Säännös lapsivaikutusten arvioinnista koskee kaikkia kirkollisen viranomaisen tekemiä päätöksiä kirkon organisaation eri tasoilla. Lapsivaikutusten arviointi tehdään siinä toimielimessä, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Käytännössä jokaisen päätettävän asian valmistelussa on tarkistettava, onko päätöksellä vaikutuksia
lapsiin ja nuoriin. Jos alustavan kartoituksen jälkeen todetaan, ettei vaikutuksia ole, valmistelu etenee normaalilla tavalla. Jos alustavan kartoituksen jälkeen todetaan, että päätöksellä on vaikutuksia lapsiin tai nuoriin, on tehtävä tarkempi arviointi vaikutuksista. Vaikutukset selostetaan päätöksen valmisteluasiakirjoissa
tai perusteluissa ja ne otetaan huomioon päätöstä tehtäessä.
Kirkkohallitus on julkaissut lapsivaikutusten arviointia koskevan ohjeistuksen, joka on luettavissa Sakastin
sivuilta www.sakasti.evl.fi/lava. Ohjeistus sisältää muun muassa käytännön esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinnista erilaisissa päätöksissä sekä kuvauksia arvioinnissa käytettävistä menetelmistä. Ohjeistusta ja
LAVA-esitettä voi tilata postikulujen hinnalla Unigrafian verkkokaupasta: http://bit.ly/1RfTG0h tai sähköpostitse books@unigrafia.fi.
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