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Valtuustoaloite Oriveden kaupungin hakeutumiseksi mukaan Unicefin Lapsiystävällinen -
kuntamalliin

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 35

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi
puheenjohtaja totesi, että Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmä on
jättänyt valtuustoaloitteen Oriveden kaupungin hakeutumiseksi mukaan
Unicefin Lapsiystävällinen -kuntamalliin.

Aloite kuuluu seuraavasti:

”Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että
Oriveden kaupunki hakeutuisi mukaan Unicefin Lapsiystävällinen-
kuntamalliin.  Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on Suomen Unicefin
kunnille tarjoama kokonaisuus, joka auttaa kuntia tekemään lasten
kannalta parempia ratkaisuja niin kunnan hallinnossa kuin lasten arjen
palveluissa.

Jo 48 kuntaa kehittää vuonna 2022 lapsiystävällisyyttään UNICEFin tuella.
Lapsiystävällinen kunta -malli tavoittaa yli 50 prosenttia Suomessa
asuvista lapsista, ollen kunnille tarkoitettu työväline, johon kaikki
lapsiystävällisyytensä kehittämisestä kiinnostuneet kunnat voivat hakea
mukaan. Tavoitteet ja arvot, joita malli sisältää ovat erittäin tärkeitä sekä
tavoiteltavia.

Lapsiystävällisessä kunnassa jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas, saa
elää turvassa, saa harrastaa, saa äänensä kuuluviin, huomioidaan
päätöksenteossa ja jokaisella lapsella on kavereita sekä turvallinen
aikuinen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli auttaa kuntia edistämään erityisesti
heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista. Mallin
tavoitteena on pysyvät ja rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.

Malli edellyttää kaupungilta koordinaattoria ja koordinaatiotyöryhmää,
riittävällä työajalla resursoituna sekä koko kaupungin sitoutumista lapsen
oikeuksien edistämiseen.

UNICEF tarjoaa mallia toteuttavalle kaupungille malliin liittyvät sisällöt ja
materiaalit sekä koulutusta ja digipalvelun kehittämistyön tueksi ja
kaupunki pääsee mukaan Lapsiystävällinen kunta -verkostoon saaden
tukea ja sparrausta.

Orivedellä askeleet tätä mallia kohti on jo otettu; mainittakoon tässä kohtaa
lapsivaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa.

Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia, joilla ei ole äänioikeutta. Kuntalaisina he
ovat oikeutettuja erityiseen huolenpitoon, tukeen ja suojeluun. Kuntamme
tulevaisuus on heidän varassaan, joten esitämmekin että Oriveden
kaupungissa aloitetaan toimet ja kehitystyö Lapsiystävällinen kunta-
tunnuksen saamiseksi.
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Orivedellä 20.06.2022

Oriveden Vasemmiston valtuustoryhmä

________________                                                __________________
      Mari Lind                                                                   Anne Kahelin

________________
     Reijo Kahelin”

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 172
365/00.04.02/2022

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen lasten ja nuorten
lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan
kaupunginhallitukselle 30.11.2022 mennessä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - - - - - - - -
Liitteet

Valtuustoaloite Lapsiystävällinen kunta -malli

Jakelu Lasten ja nuorten lautakunta
Johtoryhmä

Otteen oikeaksi todistaa

26.08.2022

Helena Lappi
pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 172

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäse-

nenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistui-
messa (kVhL 50 § 2 mom.

 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)


