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Hyvä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettu, 
 
Tervehdys Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiristä ja lämpimät onnittelut tärkeästä 

luottamustehtävästä historian ensimmäisessä aluevaltuustossa.  

 

Hyvinvointialueen palveluilla on merkittävä rooli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin rakentumisessa 

ja tukemisessa. On tärkeä muistaa, että hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa. Tässä 

työssä me Mannerheimin Lastensuojeluliitossa olemme kumppaneitanne. Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto (MLL) toimii koko maassa 30 000 vapaaehtoisen, 548 paikallisyhdistyksen, 10 alueellisen 

piirijärjestön ja valtakunnallisen keskusjärjestön voimin. MLL:n verkkosivut: https://www.mll.fi/ MLL 

hyvinvointialueen kumppanina https://www.mll.fi/kumppaneille/hyvinvointialueyhteistyo/  

 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry on yksi MLL:n kymmenestä aluejärjestöstä, joka toimii Kymenlaakson ja 

Etelä-Karjalan alueella. MLL:n Kaakkois-Suomen piiri on noin 25 työntekijän työpaikka,  

28 paikallisyhdistyksen sekä noin 800 vapaaehtoisen ja 3700 jäsenen aktiivinen yhteisö.  

 
MLL:n toimintamuodot tukevat lapsiperheiden arjen sujumista eri elämäntilanteissa. Esimerkiksi piirin 

monipuolinen tukihenkilötoiminta, eroauttamistyö, parisuhteen tuki, vanhempainryhmät, mummi- ja 

vaaritoiminta, järjestö- ja nuorisotoiminta sekä lastenhoitotoiminta tukevat perheiden omia voimavaroja ja 

elämänhallintaa. Piiri on tarjonnut korona-aikana toimintaa perheille myös paljon verkossa. Piirin 

ammatilliset perhepalvelut tuottavat kotiin vietäviä palveluja kuten lapsiperheiden kotipalvelua, 

vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoitoa sekä omaishoidon vapaiden lomitusta. MLL:n 

paikallisyhdistykset tarjoavat perheille monenlaista ohjelmaa paikkakunnan tarpeiden mukaan, esimerkiksi 

perhekahvilatoimintaa ja erilaisia tapahtumia. Yhteisöön kuulumisen tarve korostuu lasten, nuorten ja 

perheiden hyvinvoinnissa. 

 

Tarkempaa tietoa toiminnoistamme voit löytää verkkosivuiltamme: 

https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/ 

 

Olemme koonneet askeleet lapsisystävälliseen hyvinvointialueeseen kymmeneksi kohdaksi: 

 

1. Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista on edistettävä tavoitteellisesti. Hyvinvointialuetta 

velvoittava YK:n lapsen oikeuksien sopimus luo perustan kestävälle ja pitkäjänteiselle lapsi- ja 

perhepolitiikalle. Lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuva kansallinen lapsistrategia antaa suuntaviivat 

myös hyvinvointialueen lapsia ja perheitä koskevalle työlle. Lapsen oikeuksien sopimuksesta: 

https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/ Kansallisesta 

lapsistrategiasta: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/  

 

https://www.mll.fi/
https://www.mll.fi/kumppaneille/hyvinvointialueyhteistyo/
https://kaakkois-suomenpiiri.mll.fi/
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/
https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsistrategia/
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2. Lapsivaikutusten arvioinnin tulee olla osa hyvinvointialueen päätöksentekoa ja toimintaa. 

Lapsivaikutusten arvioinnissa selvitetään päätöksen tai toiminnan vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lasten ja nuorten osallistaminen ja kuuleminen ovat tärkeä osa 

arviointia. Lapsivaikutusten arviointi tulee ulottaa myös talousarviopäätöksiin toteuttamalla 

lapsibudjetointia. Lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista hyvinvointialueella: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163774  

 

3. Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi hyvinvointialueen päätöksenteossa ja vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin. Lapsilla ja nuorilla on paljon päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen kannalta tärkeää 

tietoa, jota ei saada käyttöön muutoin kuin kuulemalla heitä. Lapset ja nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä, 

joten on tärkeää varmistaa, että kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus esittää näkemyksensä 

ilman minkäänlaista syrjintää. 

 

4. Kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä on edistettävä. Hyvinvointi- ja terveyserot alkavat 

muodostua jo lapsuuden aikana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä erityistä huomiota on 

kiinnitettävä eriarvoisuuden kaventamiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lasten ja nuorten 

psykososiaalisen hyvinvoinnin – kuten kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemisen sekä mielenterveyden 

edistämisen – näkökulmien tulee olla vahvasti mukana.  

 

5. Lasten ja nuorten palveluissa on huolehdittava lainsäädännön ja suositusten mukaisista 

henkilöstömitoituksista. Palvelut ovat lapsille ja nuorille ihmisiä ja heidän toimintaansa. Sosiaali- ja 

terveyspalvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus edellyttävät riittävää ja ammattitaitoista henkilöstöä. 

Palveluissa tulee turvata ammattilaisten mahdollisuus kohdata lapsia, nuoria ja perheitä riittävän ajan 

kanssa kuunnellen heitä aidosti. On välttämätöntä, että hyvinvointialue noudattaa henkilöstömitoituksista 

– kuten neuvolatyöstä, oppilas- ja opiskelijahuollosta ja lastensuojelusta – annettuja velvoitteita ja 

suosituksia. 

 

6. Varmistetaan, että perhekeskustoiminta kattaa koko hyvinvointialueen. Hyvinvointialueen palvelut 

tulee organisoida ja toteuttaa ihmislähtöisesti. Elämänkaarimallin mukaisesti järjestetty hyvinvointialueen 

hallintorakenne tukee ihmislähtöisten palveluiden järjestämistä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on 

koottava perhekeskusverkostoon, joka yhteensovittaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, 

kunnan sivistyspalvelut sekä järjestöjen toiminnan. Perhekeskustoiminnan on palveltava kaikkia 

lapsiperheitä ja se on ulotettava koko hyvinvointialueen alueelle. Perhekeskuksesta THL:n sivuilta 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perhekeskus  

 

7. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita on vahvistettava. Lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevat 

palvelut ovat tällä hetkellä riittämättömät ja pirstalaiset. Koronakriisi on entisestään lisännyt lasten ja 

nuorten mielenterveyden tuen ja avun tarvetta. Mielenterveystyön perustason voimavarojen tulee olla 

riittävät, jotta erikoissairaanhoito voi selviytyä tehtävästään. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut 

sekä oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen riittävät resurssit on varmistettava.  

 

8. Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava koronakriisin jälkihoidossa. Koronakriisi on lisännyt lasten 

ja nuorten hyvinvoinnin haasteita. Palvelut ovat ohentuneet samaan aikaan kun niiden tarve on kasvanut. 

Kriisin kielteisten vaikutusten torjuminen kuuluu hyvinvointialueen merkittävimpiin tehtäviin lähivuosina. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluihin ja mielenterveyden tukeen on panostettava vahvasti. Koronakriisin 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163774
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perhekeskus
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vaikuttava jälkihoito edellyttää koko palvelujärjestelmän keskinäisen yhteistyön ja moniammatillisuuden 

vahvistamista. Myös järjestöjen työ on huomioitava tässä.   

 

9. Hyvinvointialueiden ja järjestöjen kumppanuus on varmistettava. Kansalaisjärjestöt vahvistavat 

ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta, toteuttavat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa ja tuottavat ihmislähtöisiä 

palveluita.  Yhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman järjestöjä ja niiden toimintaa. Järjestöjen toiminta tulee 

nivoa osaksi hyvinvointialueen rakenteita ja hyvinvointialueelle tulee perustaa sote-järjestöjen 

neuvottelukunta. 

 

10. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävien järjestöjen toimintaedellytyksistä ja 

vaikutusmahdollisuuksista on huolehdittava. Sote-järjestämislain mukaisesti sekä hyvinvointialueen että 

kunnan on tehtävä yhteistyötä alueensa järjestöjen kanssa. Laki edellyttää, että sekä hyvinvointialue että 

kunta tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä. Hyvinvointialueen ja kuntien on yhdessä huolehdittava järjestöjen avustusten jatkumisesta 

ja tilojen käyttämisen mahdollisuuksista ilman katkoksia. 

 

Tätä työtä on lähdettävä toteuttamaan yhdessä hyvinvointialueen, sen alueen kuntien ja järjestöjen sekä 

muiden toimijoiden kanssa. Pidetään yhteyttä. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan MLL:n toimintaan! 

 

 

 

 

 

Christa Carpelan 

toiminnanjohtaja 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ry 

christa.carpelan@mll.fi 

p. 0504063763 


