
Lapsiystävällinen Lohja kartoittaa lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin nykytilaa 
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Taustaa
Suomen UNICEF on myöntänyt Lohjalle kaupungille toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. 
Ensimmäisen tunnustuksen Lohja sai vuonna 2018. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta 
sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. 

Lohjalle myönnetty tunnustus on voimassa neljä vuotta (2021-2025). Lohjan kaupunki haluaa edistää lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjessa ja kunnan hallinnossa. YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus takaa lapselle erityiset oikeudet, joita millään muulla ihmisryhmällä ei ole.

Lohja sitoutunut toteuttamaan nykytilan kartoituksen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -indikaattorien 
mukaisesti, toteuttamaan mallin mukaisen kyselyn lapsille ja nuorille kunnan lapsiystävällisyydestä sekä 
asettamaan edellä mainittujen tulosten pohjalta päivitetyt tavoitteet ja toimenpiteet kehittämistyölle (2021–
2025).
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Ideaseinä 
Lapsiystävällinen Lohja-ideaseinä keräsi ideoita 14.9.-31.12.2021

● Lohjalaiset haastettiin mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan, millä tavalla voimme edistää lasten ja 
nuorten hyvinvointia Lohjalla. 

● Oman idean lisäämisen lisäksi seinällä sai selailla muiden jättämiä ajatuksia sekä tykätä parhaimmista.
● Vastauksia 142 kappaletta (kaikki vastaukset luettavissa täältä)

Linkki ideaseinän koontiin:
https://padlet.com/hanna_ryhanen/6e9xxhxp94lrnp7p

https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lapsiystavallinen-kunta-2/ideaseina/ideaseina/
https://padlet.com/hanna_ryhanen/6e9xxhxp94lrnp7p


Kysely lapsille ja nuorille
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95 vastausta kyselyyn
Kysely auki 26.10-31.12.2021

• Vastauksia tuli eniten alle 7-vuotiaiden 
ikäryhmästä (44,2%) 

• 7-12-vuotiaiden ikäryhmästä (33,7%).

• Yli 13-vuotiaiden osuus vastanneista 
oli 22,1 %. 
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Vastaukset jakaantuivat hyvin tasaisesti yksilöiden vastauksiin ja 
ryhmistä koottuihin vastauksiin. 

Noin puolet vastauksista oli yksilövastauksia (49,5 %) ja 50,5 % vastauksista oli koottu ryhmistä. 
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Vastaukset asuinalueittain
• n=89 • Nummen ja Pusulan alue (Nummi, Pusula, 

Saukkola, Koisjärvi, Ahonpää) 

• Mäntynummi ( Mäntynummi, Lieviö, Asema, 
Asemanpelto, Muijala)

• Ojamo  (Ojamo ja Vappula)

• Metsola (Keskilohja, Gunnarla, Metsola, Vienola, 
Gruotila, Nummentausta)

• Järnefelt (Virkkala, Maksjoki)

• Keskusta (keskusta ja Routio)

• Sammatti ja Karjalohja
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Vastaukset asuinalueittain



Yhteenvetoa
Huoli alueellisesta eriarvoisuudesta, lapsiperheiden jaksamisesta ja varhaisista palveluista –
tärkeäksi koettujen asioiden nähtiin olevan sekä hyvin että kaipaavan parannusta vastaajan 
taustasta riippuen
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi toivottiin

❖ Harrastustoimintaan parannuksia etenkin erityislapsille/ toimintarajoitteisille ja reuna-alueille
❖ Monipuolisia ja liikkumaan innostavia ulkoliikuntapaikkoja ja leikkipuistoja  lähiympäristöön 

turvalliseten kulkuyhteyksien päähän
❖ Mahdollisuuksia vertaistukeen ja kohtaamispaikkoihin eri ikäisten lasten ja nuorten perheille
❖ Riittävää tukea lähikouluihin
❖ Pienten koululaisten aamuhoitoa yksilölliset tarpeet huomioiden
❖ Aamupuuro,kouluruoka ja iltapäivän välipala opinnoissa jaksamisen tueksi
❖ Koulukuljetusten kehittäminen lapsiystävällisemmäksi
❖ Nuorisolle turvallisia kokoontumispaikkoja
❖ Turvallisempia kasvuympäristöjä ja enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa
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Kaikkien vastausten koonti

Pääset alla olevasta linkistä tutustumaan 
kaikkiin vastauksiin. 

Koonti

https://docs.google.com/document/d/1BpBZCLizZpJ-f2IFLewRj3xsJOTfc_n_/edit
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Lisätietoja:
Maarit Lindman maarit.lindman@lohja.fi
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