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LASTEN HYVINVOINNIN KANSALLISET INDIKAATTORIT -TYÖRYHMÄLLE 
 
Asia Pyydetty lausunto työryhmän raporttiluonnoksesta, liite 
 
Viite Opetus- ja kulttuuriministeriön 2.3.2009 asettama Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit 

-työryhmä 

 
 
Kehitysvammaisten lasten kohdalla seurantaa ja tilastointia vaativia asioita:  
 
 
 
 

1. Väkivallan kohtaaminen, kiusaaminen, hyväksikäyttö 
 

- väkivaltaa, kiusaamista tai hyväksikäyttöä kärsineiden vammaisten lasten määrä 
- väkivaltaa, kiusaamista tai hyväksikäyttöä kohdanneiden kehitysvammaisten lasten 

määrä 
- väkivaltaa, kiusaamista tai hyväksikäyttöä kohdanneiden lasten kokonaismäärä 
 

o Edellä esitetty erottelu on tärkeää siksi, että todennetaan erityisen 
haavoittuvan ja kiusaamiselle, kuritusväkivallalle ja hyväksikäytölle alttiin 
ryhmän (kehitysvammaiset lapset) tilanne myös suhteessa koko 
lapsiväestöön. Vuonna 2008 tehty lapsiuhritutkimus ei nykyisellään valota 
tätä puolta. Jos lapsiuhritutkimuksesta tehdään toistuva käytäntö, on tärkeää 
selvittää kehitysvammaisten lasten erityisen haavoittuva asema. 

o Tärkeää tilastotietojen saaminen on siksikin, että nähdään, tapahtuuko 
kehitysvammaisten lasten tilanteelle mitään: suunnataanko toimenpiteitä tai 
varoja, ja tuleeko tuloksia: väheneekö kehitysvammaisten lasten kokema 
väkivalta eri muodoissaan. 

 
 
 

2. Opetus 
 

- Vammaisten lasten opetukseen (perus- ja ammatilliseen opetukseen) osoitettu 
summa valtion vuosibudjetista 

- Kehitysvammaisten lasten opetukseen osoitettu summa valtion vuosibudjetista 
- Kaikkien lasten opetukseen osoitettu summa valtion vuosibudjetista 
- Erityiskouluissa ja muissa kouluissa sekä laitoskouluissa opiskelevat  

1) vammaiset lapset: lukumäärä, ikäjakauma / ikäryhmät, sukupuoli; 
2) kehitysvammaiset lapset: lukumäärä, ikäjakauma / ikäryhmät, sukupuoli. 
3) kaikki lapset: lukumäärä, ikäjakauma / ikäryhmät, sukupuoli. 

- Sama kuin edellä, mutta selvitetään tiedot koskien ammatillisissa / toisen asteen 
oppilaitoksissa opiskelevia vammaisia, kehitysvammaisia ja vammattomia nuoria. 

 
 
 
 



 
 
3. Perheet 
 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa vammaisten lasten perheiden tukemiseen, 

ja vammaisten lasten sijaishoidon tukeen ja kehittämiseen 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa kehitysvammaisten lasten perheiden 

tukemiseen, ja kehitysvammaisten lasten sijaishoidon tukeen ja kehittämiseen 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa kaikkien lasten perheiden tukemiseen, ja 

kaikkien lasten sijaishoidon tukeen ja kehittämiseen 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa laitoksissa asuvien vammaisten lasten 

oikeuksien tukemiseen 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa laitoksissa asuvien kehitysvammaisten 

lasten oikeuksien tukemiseen 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa kaikkien laitoksissa asuvien lasten 

oikeuksien tukemiseen 
- Laitoksissa asuvien vammaisten lasten määrä, sukupuoli ja ikäryhmät 
- Laitoksissa asuvien kehitysvammaisten lasten määrä, sukupuoli ja ikäryhmät 
- Laitoksissa asuvien kaikkien lasten määrä, sukupuoli ja ikäryhmät 
- Adoptoitujen vammaisten lasten määrä vuosittain 
- Adoptoitujen kehitysvammaisten lasten määrä vuosittain 
- Kaikkien adoptoitujen lasten määrä vuosittain 
- Sijaishoidossa olevien vammaisten lasten / kehitysvammaisten lasten / kaikkien 

lasten määrä, sukupuolijakauma ja ikäryhmät 
 
 
4. Terveys 
 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa vammaisten lasten terveydenhoitoon 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa kehitysvammaisten lasten 

terveydenhoitoon 
- Valtion vuosibudjetista osoitettu summa kaikkien lasten terveydenhoitoon 
- Lapsikuolleisuus sisältäen väkivaltaiset kuolemat ja itsemurhat; vammaiset lapset 
- Lapsikuolleisuus sisältäen väkivaltaiset kuolemat ja itsemurhat; kehitysvammaiset 

lapset 
- Lapsikuolleisuus sisältäen väkivaltaiset kuolemat ja itsemurhat; kaikki lapset 
- Vammaisuuden riskin vuoksi abortoitujen lasten / sikiöiden lukumäärä vuosittain 
- Kehitysvammaisuuden riskin vuoksi abortoitujen lasten / sikiöiden lukumäärä 

vuosittain 
- Kaikkien abortoitujen lasten / sikiöiden lukumäärä vuosittain 
 



 
 
5. Syrjimättömyys, osallisuus 
 
- Valtion vuosibudjetissa vammaisten lasten tilanteen kohentamiseen osoitettu 

summa kokonaisuudessaan (sisältää aiemmat teemat sekä syrjinnän vastaiseen 
työhön käytetyt varat) 

- Valtion vuosibudjetissa kehitysvammaisten lasten tilanteen kohentamiseen osoitettu 
summa kokonaisuudessaan (sisältää aiemmat teemat sekä syrjinnän vastaiseen 
työhön käytetyt varat) 

- Kaikkien lasten tilanteen kohentamiseen osoitettu summa valtion vuosibudjetissa 
(kuten edellä) 

- Vammaisten lasten määrä, sukupuoli ja ikäjakaumat Suomessa 
- Kehitysvammaisten lasten määrä, sukupuoli ja ikäjakaumat Suomessa 
- Kaikkien lasten määrä, sukupuoli ja ikäjakaumat Suomessa 
- Syrjäseuduilla / kasvukeskuksissa asuvien vammaisten lasten määrä, ikäjakauma 

ja sukupuoli 
- Syrjäseuduilla / kasvukeskuksissa asuvien kehitysvammaisten lasten määrä, 

ikäjakauma ja sukupuoli 
- Syrjäseuduilla / kasvukeskuksissa asuvien kaikkien lasten määrä, ikäjakauma ja 

sukupuoli. 
 


