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Tervetuloa! 
Kirjoita chatiin, kuka olet ja mistä tulet. 
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Askarruttaako lapsivaikutusten 
arviointi?

Webinaarissa tarkastellaan 

• LAVAn perusteita usein kysyttyjen 
kysymysten kautta

• käytännön työvälineitä

Webinaarin järjestää Kirkkohallituksen Lasten ja nuorten oikeudet 
kirkossa -ryhmä (LANOK)
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Usein kysyttyjä kysymyksiä

MIKSI? Mitä hyötyä LAVAsta on?

MITÄ arvioidaan?

KUKA arvioi? Kenelle LAVAn tekeminen kuuluu? 
Mikä on lapsiasiahenkilöiden rooli LAVAssa?

Millainen arviointi on riittävä?

Mitä ja kuinka paljon tietoa LAVAn tekemiseen tarvitaan?

Mitä apuvälineitä LAVAn tekemiseen löytyy?
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Miksi?

• Kirkolliskokouksen päätös
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on 
päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen 
vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se 
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.

Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. 

Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015. 
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LAVAn tavoitteet

Edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa
päätöksenteossa ja toiminnassa

Vahvistaa lasten ja nuorten mielipiteiden
huomioimista ja heidän osallisuuttaan 
kirkon toiminnassa

Lisätä lasten ihmisoikeuksien tunnettuutta
(YK:n Lapsen oikeuksien sopimus) 

Edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja
strategisten tavoitteiden toteutumista
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Mitä hyötyä LAVAsta on?

• Edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista 
hyvinvointia

• Lisää vuorovaikutusta lasten/nuorten ja päättäjien 
välillä

• Lisää tietoa valmistelun ja päätöksenteon taustaksi ja 
tueksi
– Lasten ja nuorten erilaiset tarpeet, kokemusasiantuntijuus
– Lyhyen ja pitkä aikavälin vaikutukset sekä niiden 

ketjuuntumisen

• Valmistelu ja päätöksenteko jäsentyvät ja selkeytyvät
– apua päätösten priorisointiin

• Läpinäkyvyys ja moniarvoisuus lisääntyvät
– tulevaisuus rakentuu nyt tehtävien ratkaisujen varaan 
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LAVA on väline
lapsen edun selvittämiseen

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) mukaan
lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava
huomioon lapsen etu

Lapsen etu toteutuu, kun lapsen oikeudet
toteutuvat mahdollisimman hyvin

Tavoitteena on lapsen oikeuksien mahdollisimman
täysimääräinen toteutuminen päätöstä tehtäessä

Miten eri ratkaisuvaihtoehdot toteuttavat lapsen
oikeuksia? 
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Mitä päätöksiä LAVA koskee?

Säännös koskee kaikkia kirkollisen viranomaisen
tekemiä päätöksiä
→ seurakunnat ja seurakuntayhtymät, hiippakunnat ja kirkon 
keskushallinto   

Käytännössä jokaisen päätettävän asian valmistelussa
on tarkistettava, onko asialla vaikutuksia lapsiin ja
nuoriin (ennakkoarviointi). 
Arviointi on osa päätösten tavanomaista valmistelua. 

Jos todetaan, ettei vaikutuksia ole, valmistelu etenee
normaalilla tavalla

Jos alustavan kartoituksen jälkeen todetaan, että
päätöksellä on vaikutuksia lapsiin tai nuoriin, tehdään
tarkempi arviointi vaikutuksista



26.4.2022

Sivu 10

Mitä arvioidaan?

Lapsivaikutusten arvioinnin kohteena ovat ne vaikutukset, joita
päätöksellä mahdollisesti on lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaat)
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (lapsen etuun)

Arviointia ei tehdä yksittäisten lasten näkökulmasta vaan lapsia
ja nuoria tarkastellaan ryhminä, jossa otetaan kuitenkin
huomioon lasten ja nuorten erilaisuus ja yhdenvertaisuus 

Arvioinnissa huomioidaan välittömät ja välilliset vaikutukset
sekä positiiviset ja negatiiviset vaikutukset

Arvioinnin laajuus riippuu päätettävästä asiasta

Apuna erilaiset muistilaput ja tarkistuslistat

LAVA-tarkistuslistoja

https://evl.fi/documents/1327140/39461555/LAVA-tarkistuslistoja.pdf/bfbf86e2-b487-84e9-cd61-2b8832dec251?t=1582526390676


26.4.2022

Sivu 11

Muistilappu/apukysymyksiä LAVAn 
alkukartoitukseen

Onko päätöksellä vaikutuksia 

• lasten/ nuorten mahdollisuuteen saada tukea 
kokonaisvaltaiselle kasvulleen?

• lasten/nuorten turvallisuuteen (fyysinen, psyykkinen ja 
hengellinen turvallisuus)? 

• lasten/nuorten toimintaan tai mahdollisuuksiin osallistua?

• lasten/nuorten mahdollisuuteen ilmaista mielipiteensä? 

• perheisiin (esim. taloudelliset vaikutukset)? 

• lasten/nuorten yhdenvertaisuuteen (erilaiset ja erilaisessa 
asemassa olevat lapset ja nuoret)? 
– tässä voidaan käyttää omaa tarkistuslistaa
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Lapsen edun 7 kriteeriä (Lastensuojelulaki 4§) 

Lapsen etua voidaan arvioida sen mukaan kuinka päätös turvaa 
lapselle: 

1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja 
jatkuvat ihmissuhteet; 

2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja 
kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon 

3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen
4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen 

koskemattomuuden
5) itsenäistymisen ja kasvamisen 
6) vastuullisuuteenmahdollisuuden osallistumiseen ja 

vaikuttamiseen omissa asioissaan
7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen
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Kuka arvioi? 
Kenen vastuulla LAVAn tekeminen on?

Lapsivaikutusten arviointi tehdään siinä toimielimessä, joka 
käsittelee asiaa ensimmäisenä → virallinen vastuu valmistelijalla 

ja päätöksentekijällä

Käytännössä  tapahtuu osana valmistelijan tavanomaista
päätöksen valmistelua

Kirkollinen viranomainen seurakunnissa:
kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto (yhtymissä: seurakuntaneuvosto,
yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto), johtokunnat
Jos päätösvaltaa on delegoitu, niin velvoittaa myös viranhaltijoita

HUOM! Tärkeintä on, että asiaa lopullisesti ratkaistaessa 
lapsivaikutusten arviointi on tehty. 
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Lapsiasiahenkilön rooli LAVAssa
Lapsiasiahenkilö voi
• toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten 

asioiden asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi
konsultoida

• osallistua LAVA-koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa 
srk:n työntekijöille ja luottamushenkilöille

• organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen
• yhteydenpito nuorten vaikuttajaryhmään

• tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla 
on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin

HUOM! Tehtävä ja vastuu sovitaan paikallisesti. Vastuuta 
arvioinnin tekemisestä ei voi siirtää kokonaan lapsiasiahenkilölle! 
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Millainen vaikutusten arviointi on
riittävä?

Kaikkia vaikutuksia ei voida arvioida etukäteen 
Esim. välilliset, useiden vuosien päähän ulottuvat vaikutukset 

Arviointivelvollisuuden täyttää menettely, 
jossa valmistelija kartoittaa ennakoitavissa olevat vaikutukset
sen tiedon pohjalta, joka on saatavilla. Tiedon on oltava riittävän
monipuolista ja laaja-alaista käsiteltävään asiaan nähden 

Suppeat ja laaja-alaiset päätökset edellyttävät erilaisia
toimenpiteitä

Vaikutukset selostetaan päätöksen valmisteluasiakirjoissa tai
perusteluissa ja ne otetaan huomioon päätöstä tehtäessä. 

26.4.2022
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Minkälaista tietoa tarvitaan? 
Mistä sitä saa? 

Jotta vaikutukset voidaan tunnistaa, tarvitaan tietoa siitä, mikä on
lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää
suhteessa päätettävään asiaan

Pohdittava, mitä tietoa on jo olemassa, onko se riittävää vai
tarvitaanko lisätietoa

Tietoa voi saada esimerkiksi kasvatuksen työntekijöiltä, 
luottamushenkilöiltä, lapsiasiahenkilöiltä, lasten vanhemmilta, 
opettajilta, sosiaalityöntekijöiltä, tilastoista, selvityksistä, 
toiminnassa kerätystä palaute- ym. kyselyistä, päätettävän asian eri 
asiantuntijoilta sekä lapsilta ja nuorilta
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Lasten ja nuorten mielipiteiden
selvittäminen osana LAVAa

Lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisessä voi hyödyntää
aikaisempia samankaltaisiin asioihin liittyviä selvityksiä ja kyselyjä. 

Mielipiteiden selvittämisessä keskitytään niihin asioihin, jotka ovat lapsille
ja nuorille tärkeitä liittyen päätettävään asiaan

Tavoitteena on saada selville heidän oma kokemuksensa ja
näkemyksensä siitä, millaisia vaikutuksia päätöksellä on heidän elämäänsä

Mielipiteen selvittämisessä on huomioitava ikäkausi ja käytettävä
siihen sopivia menetelmiä

Välineitä lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämiseen ja tiedon keräämiseen

Tiedon keräämisen yhteydessä syntyneet ideat ja ratkaisuvaihtoehdot
on tärkeää kirjata muistiin

https://evl.fi/documents/1327140/39461555/V%C3%A4lineit%C3%A4+lasten+ja+nuorten+mielipiteiden+selvitt%C3%A4miseen+ja+tiedon+ker%C3%A4%C3%A4miseen.pdf/dcf28c48-3b9b-6fb0-9ba5-cc95a500950d?t=1582526495140
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Tiedon kokoaminen, vaikutusten
kuvaaminen ja yhteenveto 

Kerätty tieto kootaan yhteen, sitä analysoidaan ja vaikutukset
kuvataan käyttäen apuna esimerkiksi lomaketta 
- löytyy ohjeistuksesta 
- verkkosivulta word-muodossa LAVA - evl.fi

Lomaketta käytettäessä joudutaan yksinkertaistamaan ja
kiteyttämään kuvausta, mikä helpottaa eri ratkaisuvaihtoehtojen
vertailua

• Lomakkeelle kirjataan erilaiset päätösvaihtoehdot ja niiden 
erilaiset vaikutukset ja ehdotetut ratkaisut (vähimmillään 
ratkaisu, jossa ei tehdä mitään)

Taulukkoa/lomaketta voidaan täyttää yhdessä lasten ja nuorten 

ja/tai asiantuntijoiden kanssa. 

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/lava
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Vertailu ja analysointi

Analysointia voi tehdä esimerkiksi seuraavien
kysymysten avulla 

• Mitä myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia eri ratkaisuvaihtoehdoilla 
on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (fyysinen,  
psyykkinen, henkinen, hengellinen)? 

• Millä vaihtoehdolla on eniten myönteisiä vaikutuksia?
• Onko ratkaisuvaihtoehdoilla erilaisia vaikutuksia eri alle 18 –

vuotiaiden ikäryhmiin? 
• Millaisia vaikutuksia eri ratkaisuvaihtoehdoilla on esimerkiksi eri

vähemmistöihin, kieliryhmiin, saamelaisiin, eri puolilla seurakuntaa 
asuviin tai taloudellisesti erilaisessa asemassa oleviin lapsiin jne.? 

• Asettuuko joidenkin lasten tai nuorten ryhmien etu vastakkain? 
• Miten päätös vaikuttaa heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja 

nuoriin?
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Vaikutukset: Nykytila Vaihtoehto 1. Vaihtoehto 2.

Lasten ja nuorten kuuleminen

Millaista tietoa on kerätty?

Lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi

Perheet

Seurakunnan palvelujen tuottaminen ja järjestäminen

Seurakunnan henkilöstö

Ympäristö ja elinolosuhteet

Talous

Johtopäätökset
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Päätettävä asia 

 

                                Ratkaisuvaihtoehdot 

 

Vaikutusten tunnistaminen 

Ei tehdä mitään 

(jatketaan kuin nyt) 

Ratkaisu A Ratkaisu B 

Vaikutus 1    

Vaikutus 2    

Vaikutus 3 

 
 
 

 

   

Johtopäätökset 

Ratkaisuvaihtoehtoja punnitaan mm. seuraavista 

näkökulmista: 

- parantaako vai huonontaako vaihtoehto lasten ja 

nuorten hyvinvointia? Miten? 

- miten vaihtoehdot vaikuttavat lasten/nuorten 

osallisuuteen (osallistuminen, mielipiteen 

ilmaiseminen, vaikuttaminen)? 

- onko vaihtoehdoilla erilaisilla vaikutuksia eri 

lasten/nuorten ryhmiin? 

- jos vaihtoehto huonontaa lasten ja nuorten 

hyvinvointia, miten haittavaikutuksia voidaan 

lieventää? 
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Vaikutukset: (esimerkkejä sisällöistä) Nykytila Vaihtoehto 1. Vaihtoehto 2. 

Mitä positiivisia/negatiivisia vaikutuksia lasten/nuorten 

kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille; fyysinen, 

sosiaalinen, henkinen ja hengellinen kasvu? 

 

Turvallisuudelle? 

 

 

   

Mitä positiivisia/negatiivisia vaikutuksia lasten/nuorten 

lasten/nuorten mahdollisuudelle ilmaista itseään 

vapaasti? 
 

 

 
 

   

Mitä positiivisia/negatiivisia vaikutuksia lasten/nuorten 

yhdenvertaisuudelle?  

 

 

 

   

Välilliset positiiviset/negatiiviset vaikutukset 

Esim. lasten/nuorten vanhempiin tai seurakunnan 

henkilöstöön kohdistuvien vaikutusten kautta: 

• Perheen talouteen? 

• Vaikuttaako kasvatuksen henkilökunnan 

rakenteeseen ja lukumäärään? Työn 

organisointiin? 

 
 

   

Lasten ja nuorten mielipiteiden kautta saatu tieto 

vaikutuksista 
 

 

 
 

 

 

   

Johtopäätökset 

Ratkaisuvaihtoehtoja punnitaan mm. seuraavista 

näkökulmista: 

- parantaako vai huonontaako vaihtoehto 

lasten ja nuorten hyvinvointia? Miten? 

- miten vaihtoehdot vaikuttavat lasten/nuorten 

osallisuuteen (osallistuminen, mielipiteen 

ilmaiseminen, vaikuttaminen)? 

- onko vaihtoehdoilla erilaisilla vaikutuksia eri 

lasten/nuorten ryhmiin? 

- jos vaihtoehto huonontaa lasten ja nuorten 

hyvinvointia, miten haittavaikutuksia 

voidaan lieventää? 
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Päätösehdotuksen tekeminen 

Valmistelija tekee päätösehdotuksen, jossa on huomioitu 
LAVA-menettelyn kautta saatu tieto päätöksen vaikutuksista
lapsiin /nuoriin. 

LAVA-prosessin kulku ja käytetyt lomakkeet on hyvä 
dokumentoida ehdotuksen liitteeksi. 

Perustellaan, jos päätösehdotukseksi valitaan jokin muu kuin se
ratkaisuvaihtoehto, joka olisi lasten /nuorten edun kannalta paras
(taloudelliset seikat, muiden ihmisryhmien etu tms.)

Kuvataan, miten lapsille /nuorille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia voidaan lieventää


