
LAPSILTA JA NUORILTA KYSYTTÄVIÄ ASIOITA 
 

1. Onko lapsi ja nuori kokenut syrjintää?  
 

2. Voiko syrjinnän kokemuksesta puhua jollekin? 
 

3. Onko lapsi ja nuori voinut vaikuttaa siihen, millaisissa asioissa ja millaisin menetelmin heitä 
kuullaan? 
 

4. Onko lapsi ja nuori saanut tietoa päätöksenteosta ymmärrettävällä tavalla ja sopivin menetelmin? 
 

5. Onko lapsi ja nuori saanut tietoa päätöksenteon ja sen valmistelun aikataulusta, päätöksen 
perusteluista, siitä, mikä merkitys heidän kuulemisellaan on ollut? 
 

6. Onko lapsia ja nuoria kuultu riittävän aikaisessa vaiheessa? 
 

7. Onko lapsi ja nuori kokenut saavansa osallistua asioiden valmisteluun, arviointiin ja kehittämiseen? 
 

8. Rohkaistaanko ja tuetaanko lapsia ja nuoria ilmaisemaan näkemyksensä? 
 

9. Onko lapsilla ja nuorilla mahdollisuuksia nostaa kokemiaan ilonaiheita ja epäkohtia myös laajaan 
julkiseen keskusteluun? Kunnan tiedotuksessa, paikallislehdessä. 
 

10. Onko lapset ja nuoret saaneet tietoa kansalaistoiminnan tukimuodoista? 
 

11. Tiedotetaanko lapsille ja nuorille omaehtoisen kokoontumisen mahdollisuuksista? 
 

12. Kokevatko lapset ja nuoret, että heillä on arjessa turvallisia aikuisia, joille he voivat kertoa iloistaan 
ja suruistaan? 
 

13. Kokevatko lapset ja nuoret, että aikuiset eri kasvuyhteisöissä ja palveluissa ovat helposti 
lähestyttäviä ja luotettavia? 
 

14. Kokevatko lapset ja nuoret, että heillä on ystäviä, joiden kanssa viettää vapaa-aikaa ja joiden kanssa 
jakaa ilot ja surut? 
 

15. Tunnistaako ja huomioiko eri kasvuyhteisöissä käytettävä työote myös erilaiset negatiiviset 
ryhmäilmiöt kuten syrjinnän ja kiusaamisen sekä yksinäisyyden? 
 

16. Kokevatko lapset ja nuoret olevansa kunnan yhdenvertaisia ja arvostettuja asukkaita? 
 

17. Kokevatko lapset ja nuoret olevansa erilaisiin julkisiin tiloihin yhtä tervetulleita kuin aikuiset? 
 

18. Saavatko lapset ja nuoret sekä heidän tärkeiksi kokemansa asiat tilaa julkisessa keskustelussa? 

• Korostuvatko positiiviset vai negatiiviset asiat?  

• Miten lapset ja nuoret kokevat itseään koskevan keskustelun?  

• Onko lapsilla ja nuorilla mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa tähän keskusteluun? 
 

19. Haastetaanko kunnan toiminnassa ja tiedotuksessa lapsia ja nuoria koskevia yleistyksiä? 

• Mahdollistetaanko tässä lasten ja nuorten oma toiminta ja itsemäärittely? 
 

20. Tietävätkö lapset ja nuoret, keneltä, mistä ja miten saa tukea, jos heidän oikeuksiaan loukataan? 


