
Rakkautta ja rajoja
Puututaan ajoissa lasten ja nuorten ongelmiin



”Kuntien ratkaisujen lisäksi lainsäädännön on 
oltava sellaista, että lastensuojelulla on riittävät 
valtuudet tehdä työnsä. Lastensuojelulaitoksissa 
pitää voida asettaa nuorille riittävät rajat.”

- Kokoomuksen kuntavaaliohjelma 2021



1. Lastensuojelun on oltava kunnossa. 
Lainsäädännön on oltava sellaista, että 
lastensuojelulla on riittävät valtuudet tehdä 
työnsä. Lastensuojelulaitoksissa pitää voida 
asettaa nuorille riittävät rajat.

2. Terapiatakuu on toteutettava. 
Lapset ja nuoret joutuvat liian usein 
odottamaan turhan kauan 
mielenterveyspalveluihin pääsyä.

3. Vastuu on koottava yksiin käsiin. 
Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuudesta 
ei vastaa mikään yksittäinen taho, vaan vastuu 
jakautuu siiloihin.



4. Viranomaisten tiedonkulkua on parannettava. 
Viranomaisten välisen tiedonvaihdon 
toimimattomuus on yksi keskeinen ongelma 
lasten ja nuorten asioiden hoitamisessa.

5. Uhrin oikeusturvaa on vahvistettava.
Koulujen on suojeltava lapsia ja nuoria 
henkiseltä ja fyysiseltä väkivallalta.

6. Asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä. 
Väkivalta, ahdistelu, uhkailu, vainoaminen, 
varkaudet, kunnianloukkaus tai muut 
lainvastaiset teot eivät kuulu kouluihin. 
Rikokset ovat rikoksia kouluissakin.



7. Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden on 
oltava kunnossa. Jokaiselle lapselle ja nuorelle 
on saatava moniammatilliset, riittävät ja 
yksilölliset palvelut oikeaan aikaan.

8. Lapsiperheiden palveluiden on toimittava. 
Erityisesti lapsia on suojeltava ja autettava 
ennen kuin ongelmat mutkistuvat ja 
moninkertaistuvat. Lapsen ja perheen on 
saatava apua heti, kun siihen on tarve.



9. Kaikkien on voitava harrastaa. 
Harrastustoimintaan osallistuminen on tehokas 
tapa ehkäistä syrjäytymistä. Mielekkäällä 
vapaa-ajan toiminnalla on myös 
oppimistuloksia parantavia vaikutuksia. 

10. Lapsia ja nuoria on pystyttävä suojelemaan 
digimaailman uhilta. Internet ja some ovat 
tuoneet rikollisen lähemmäksi jokapäiväistä 
elämää. Myös lapsille. 



Etelä-Karjalan malli valtakunnalliseksi

• Jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa
lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus

• Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on 
tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa 
molempien huoltajat, poliisi ja nuorten 
oikeusedustaja

• Kaikkien viranomaisten välinen yhteistyö:
nuorisotyö, lastensuojelu, poliisi, 
sosiaalitoimi ja koulut



”Haluamme tehdä kaiken tarvittavan 
koulukiusaamisen kitkemiseksi. Jokaiseen 
kiusaamistapaukseen on puututtava ja 
tarvittaessa vietävä asia eteenpäin.”

- Kokoomuksen kuntavaaliohjelma 2021




