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Lapsiystävällinen kunta -kysely
• Vastausaika 7.-28.1.2020
• Vastaajia 269 kpl
• Vastaajista 

• Alle 18v 2,97%
• 18-29v 9,29%
• 30-49v 71,38%
• 50-65v 11,53%
• Yli 65v 4,83%

• Vastaajista
• Alle 18v. lapsen tai lasten huoltaja 79,55%
• Isovanhempi 6,69%
• Nuori (alle 18v) 2,98%
• Aikuinen (yli 18v, ei lapsia) 6,69%
• Joku muu 4,09%
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Olin tietoinen, että Hämeenlinnan kaupunki on 
saanut Unicefilta lapsiystävällinen kunta 
tunnustuksen?
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4. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, valitse alta, mitä kautta olet saanut tietoa 
lapsiystävällinen kunta -toiminnasta. Voit valita useamman vaihtoehdoista.
Vastaajien määrä: 192, valittujen vastausten lukumäärä: 305
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5. Arvioi asteikolla 1-5 kuinka hyvin tunnet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisällön?
Vastaajien määrä: 260
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5. Arvioi asteikolla 1-5 kuinka hyvin tunnet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisällön?
Vastaajien määrä: 260

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

En 
ollenkaan

17 40 85 78 40 Erittäin 
hyvin

260 3,32 3

6,54% 15,39% 32,69% 30% 15,38%

Yhteensä 17 40 85 78 40 260 3,32 3



6. Arvioi asteikolla 1-5 (1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin) miten hyvin seuraavat väittämät 
toteutuvat tällä hetkellä Hämeenlinnassa:
Vastaajien määrä: 265, valittujen vastausten lukumäärä: 3197
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Lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa.

Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa,…

Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita.

Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet…

Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista.

Lapsilla on mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen…

Lapset voivat osallistua julkisen tilan suunnitteluun ja…

Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin…

Lapset voivat osallistua kansalaistoimintaan

Lapsilla on ystäviä ja turvallisia aikuisia ympärillään

Lapsia ja lapsuutta arvostetaan

Lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti…

1 2 3 4 5



Mitä lapsiystävällisyys sinusta tarkoittaa?

”Lasten ja nuorten ääntä kuunnellaan, vanhempien huolia lasten asioissa 
kuunnellaan, päätöksen teossa aidosti pyritään kehittämään näitä asioita ja 
lapsiperheen arkea”

• Lasten ääntä kuunnellaan
• Lapsia arvostetaan
• Lapsen etu huomioidaan
• Lapsiin panostetaan
• Lapset huomioidaan päätöksenteossa
• Turvalliset ja terveelliset päiväkodit ja koulut
• Koulujen ja päiväkotien säilyttämistä lähellä kotia
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Missä osa-alueissa Hämeenlinnassa on onnistuttu 
lapsiystävällisyydessä?
”Hämeenlinna on turvallinen ympäristö liikkua ja täällä on monenlaisia harrastus- ja 
liikuntapaikkoja, joista monet ovat ilmaisia. Uusia liikuntapaikkoja ja puistoja muodostuu, samalla 
kun vanhoja korjataan käyttöään palveleviksi. Nuorisotila on saatu kauppakeskus Goodmaniin. 
Lapsia ja etenkin nuoria ei enää karsasteta yhtä suuresti kuin joskus aikoinaan. Kouluissa lapsilla ja 
nuorilla on useimmissa tapauksissa hyvät mahdollisuudet vaikuttamiseen.”

• Lastenkulttuuri
• Harrastusmahdollisuudet
• Tekojäärata
• Leikkipuistot
• Paljon ilmaisia tapahtumia lapsille
• Varhaiskasvatus, osallisuutta korostettu
• Neuvolapalvelut
• Järjestöjen toiminta
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Missä osa-alueissa Hämeenlinnalla on vielä 
kehitettävää lapsiystävällisyydessä?
”Lapset edellä päätöstenteossa, ei voi katsoa aina 
vaan taloudellista tilannetta. Lapsissa on tulevaisuus 
ja tällä hetkellä kaupunki on kaikkea muuta kuin 
lapsiystävällinen.”

• Epäterveet koulut ja päiväkodit
• Koulujen lopettaminen
• Liiat isot ja meluisat ryhmät kouluissa ja 

päiväkodeissa
• Päätöksenteossa lapsen etu etusijalle talouden 

sijaan
• Lasten ja nuorten palaute tulee ottaa tosissaan
• Enemmän lasten, nuorten ja perheiden 

osallistamista päätöksentekoon
• Säästötoimenpiteiden kohdistuminen lapsiin

• Tiedottaminen vaikuttamismahdollisuuksista
• Liikuntamahdollisuuksissa (kalliit maksut ym)
• Erityislasten huomioiminen
• Juhlapyhien ja tapahtumien suunnittelu lasten 

näkökulmasta esim. juhannus, vappu, uusivuosi
• Pitäjien huomioiminen
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Onko jotain mitä haluaisit vielä sanoa aiheeseen 
liittyen?
”Merkittävä asia, joka on tuntunut monesti näennäiseltä tittelistä, eli konkreettisesti kuntalaisille se ei näy. Tämän asian avulla on 
myös mahdollista saada lisää asukkaita lapsiperheistä, ja jatkuvuus turvataan tulevaisuudessa. Myös lapsiystävällisten työpaikkojen 
aikaan saaminen olisi hyvä asia. Lapsiperheiden vanhemmat tarvitsevat joustavaa työelämää ja työ-ja perhe-elämän 
yhteensovittamista. Nyky-yhteiskunnassa mukana pysyminen vaatii sitä.”

• Linja-autoihin lastenrattailla ilmaiseksi
• Säästökohteet muualta kuin lasten hyvinvoinnista
• Lapsiperheisiin panostaminen nähdään tärkeänä ja elinvoimaa lisäävänä asiana
• Lisää konkreettisia ja rohkeita tekoja lapsiystävällisyyden eteen
• Titteli päälle liimattu
• Kaupunkikuvaa positiivisemmaksi lapsiperhenäkökulmasta
• Lapsissa on tulevaisuus
• Päättäjiltä ja johtajilta toivotaan sitoutumista asiaan
• Hämeenlinna mielletään eläkeläiskaupungiksi
• Keskustan kehittäminen lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta
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