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Lasten osallisuus asumis- ja 
tapaamissopimusten teossa 
lastenvalvojien luona 
Tutkimuksen aihe 
Tässä työssä tutkitaan, millaisissa 
tilanteissa lasten tulisi olla osallisia 
heitä koskevien asumis- ja 
tapaamissopimusten teossa lasten-
valvojien luona. Tutkimuksessa 
osallisuus määritellään Harry Shierin 
mallin kautta. Osallisuus koostuu siitä, 
että lapsia kuunnellaan ja tuetaan 
mielipiteiden ilmaisemisessa, lasten 
mielipiteet otetaan huomioon, lapset 
osallistuvat päätöksentekoon ja heidän 
kanssaan jaetaan vastuuta päätöksen-
teosta. Suomessa lainsäädäntö suojaa 
lasten oikeutta osallisuuteen. Heillä on 
kuitenkin oikeus myös erityiseen 
suojeluun, mikä voi kaventaa heidän 
osallistumisoikeuttaan.  
 

Aineisto ja analyysi 
Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla 
Espoon lastenvalvojien, olosuhde-
selvityksen ja tapaamispaikan 
asiakkailta, lastenvalvojilta sekä 
keskeisiltä yhteistyötahoilta.  
 
Aineisto analysoitiin kvalitatiivisen ja 
aineistolähtöisen sisällönanalyysin 
avulla teemoittelua käyttäen. Toisaalta 
tutkimusta ohjaa Shierin määritelmä 
osallisuudesta, joten tältä osin 
analyysin voidaan ajatella olevan 
teoriasidonnaista. 
 
 
 
 
 
 
 

 Tulokset 

Tulosten perusteella lastenvalvojien 
tulisi huomioida lapsiin, vanhempiin ja 
sopimusprosessiin liittyviä tekijöitä 
arvioidessaan lasten osallisuuden 
mahdollisuutta. Lisäksi osa vastaajista 
on sitä mieltä, että lasten tulisi aina olla 
osallisia.    
 

Lapsiin liittyvät kriteerit koostuvat 
seuraavista tekijöistä: 
•  lasten osallistumiskyky (lasten ikä, 

kypsyys ja kehitys sekä kyky 
muodostaa  itsenäinen ja perusteltu 
mielipide), 

•  lasten hyvinvointi (lasten vointi ja 
osallisuuden mahdolliset  
seuraukset) ja 

•  lasten suhde osallisuuteen 
(aikaisempi osallisuus ja halu 
osallisuuteen). 

 

Vanhempiin liittyen tulee  huomioida 
•  vanhempien kyky toimia 

vanhempina (vanhempien 
keskustelutaidot, käyttäytyminen ja 
heidän välinen suhde) ja 

•  vanhempien suhtautuminen lasten 
osallisuuteen (osallisuuden 
salliminen ja haluaminen, lasten 
mielipiteiden hyödyntämistavat).  

 

Sopimusprosessiin liittyviin tekijöihin 
kuuluu  
•  sopimukseen pääseminen 

(yksimieliseen ratkaisuun 
pääsemättömyys ja valmiudet   sopia) 
ja 

•  sopimuksen päämäärä (sovittavat 
teemat sekä lasten huomioiminen 
päätöksissä).   

Johtopäätökset 
Vastaajat nimesivät erilaisia kriteerejä 
sen arvioimiseksi, voivatko lapset olla 
yksittäisissä tilanteissa osallisia. Lisäksi 
lastenvalvojien  tulee kuitenkin 
huomioida, mihin resurssit ja 
työntekijöiden osaaminen riittävät ja 
mikä on työn tavoite. Työyhteisöissä 
onkin tärkeää käydä keskustelua siitä, 
mitä osallisuus kyseisessä toiminnassa 
tarkoittaa ja milloin sitä on 
tarkoituksenmukaista pyrkiä 
aktiivisesti edistämään.  Tällöin 
voidaan määritellä, mitkä esitetyistä 
osallisuuden kriteereistä ovat keskeisiä 
kyseisessä toiminnassa. Lisäksi voidaan 
erilaisissa tilanteissa hyödyntää 
osallisuuden eri muotoja.  
 
Saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään 
Espoon lastenvalvojien toiminnan 
kehittämisessä. Lisäksi muut kunnat 
voivat hyödyntää tuloksia omien 
toimintojensa kehittämisessä. Tuloksia 
voidaan hyödyntää erityisesti siihen, 
että palveluita kehitetään ottamaan 
entistä paremmin huomioon lasten 
näkökulma ja osallisuus sekä ajamaan 
lasten etua. 
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