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Tuomas Paavo Kurttila

ANSIOLUETTELO

14.12.2016

SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
3.9.1978, Oulu
SIVIILISÄÄTY
Avioliitossa, kolme lasta
KOULUTUS
Teologian maisteri, Helsingin yliopisto, 2011
Hallintotieteiden maisteri, Joensuu yliopisto, 2008
Sosiaali- ja terveysministeriössä, opetusministeriössä sekä oikeusministeriössä useita työtehtäviin liittyviä koulutuksia muun
muassa HAUS Kehittämiskeskus Oy:n, Efektor Oy:n ja eri ministeriöiden järjestäminä koskien valtioneuvoston esittelymenettelyä, säädösvalmistelua, EU-päätöksentekoa, valtionavustusten myöntöharkintaa, julkisia hankintoja ja sukupuolivaikutusten
arviointia. Kirkon Arvojen Akatemia -ohjelma (2015–2016). Sosiaali- ja terveysministeriön Hyvä Suomi -ohjelma (2010). Kirkon
Sosiaalifoorumin jäsen (2008–2009).
KIELITAITO
Suomi, englanti, ruotsi, saksa
TYÖKOKEMUS
05/2014–

03/2010–04/2014

09/2007–02/2010

Lapsiasiavaltuutettu (sosiaali- ja terveysministeriö 2014, oikeusministeriö 2015–)
Useiden eri työryhmien ja toimikuntien jäsen (mm.): Valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja, Lapsiasianeuvottelukunnan Varhaiskasvatuksen työryhmän puheenjohtaja (tehtävänä arvioida ja innovoida suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämistä), Varhaiskasvatussuunnitelman perustetyön ohjausryhmän jäsen (Opetushallitus), CHILDCAREtutkimushankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmän jäsen (tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä -tutkimuskonsortio), Varhaisvuosien fyysisen
aktiivisuuden suositusten asiantuntijaryhmän jäsen (OKM, STM, TEHYLI), Lastensuojelun monitieteisen kansallisen asiantuntijaryhmän jäsen; Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen
Toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto ry
Useiden eri työryhmien ja toimikuntien jäsen (mm.): Valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan jäsen (STM), Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan jäsen
(STM), Varhaiskasvatuslakityöryhmän jäsen (OKM), Lasten terveysfoorumin puheenjohtaja (SOSTE
ry), Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seurantaryhmän jäsen (Helsingin kaupunki), Lasten seurassa -ohjelman johtoryhmän jäsen (Alko Oy, THL)
Pääsihteeri, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, opetusministeriö (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto; nuorisoyksikkö)
Useiden eri työryhmien ja toimikuntien jäsen (mm.): Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
2007–2011 -työryhmän pääsihteeri (OPM), Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan sihteeri
(OPM), Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman johtoryhmän asiantuntijajäsen, Lasten ja nuorten kasvun ja hyvinvoinnin selvitysryhmän (hallinnon rakenteet ja keskushallinnon johtaminen) asiantuntijajäsen (Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma),
Nuorisolain ja lastensuojelulain yhteensovittamistyöryhmän puheenjohtaja (Lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma), Opiskelija- ja nuorisoasuntoneuvottelukunnan jäsen,
Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmän jäsen, Lapsen oikeudet 20 vuotta – kansallinen viestintä- ja vaikuttamiskampanja vuonna 2009 -johtoryhmän jäsen, Nuorten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmän puheenjohtaja (Nuora, OPM), Pojista isiksi -tutkimuksen
ohjausryhmän puheenjohtaja (Nuora, OPM), Äänioikeusikärajan laskemista kunnallisvaaleissa
selvittävän työryhmän jäsen (OM), Moniammatillisen viranomaisyhteistyön lakisääteistämistä

2 (3)

09/2003–8/2007

1999, 2002, 2003
2001
2000
1999

valmistelevan työryhmän jäsen (OPM), Nuoret miehet työelämään -työryhmän asiantuntijajäsen
(TEM), Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia -työryhmän sihteeri, Monitoring tools for participation by and information for young people -työryhmän (EU) jäsen, Suomen Lukiolaisten Liitto
ry:n Lukiolaisten hyvinvointi -tutkimuksen ohjausryhmän jäsen, Euroopan unionin komission ja jäsenvaltioiden The participation in public life of young people with fewer opportunities (peer learning) -työryhmän jäsen
Pääsihteeri ja suunnittelija, arviointi- ja avustustoimikunta, opetusministeriö (kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikan osasto; nuorisoyksikkö)
Useiden eri työryhmien ja toimikuntien jäsen (mm.): Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan sihteeri (OPM), Nuorisotyölain kokonaisuudistusta valmistelevan johtoryhmän sihteeri (OPM), Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007–2011 -työryhmän pääsihteeri (OPM), Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan sihteeri (OPM), Opetusministeriön Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan raportin
toimeenpanon vastuuvirkamies (Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, OM), Oikeusministeriön Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -työryhmän pysyvä asiantuntijajäsen (Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, OM), Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman virkamiestyöryhmän jäsen, Maa- ja metsätalousministeriön nuorisohankkeiden ohjausryhmän jäsen, Euroopan
neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -rasisminvastaisen kampanjan kansallisen toimikunnan asiantuntijajäsen, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n Nuorisovaalit 2007 -projektin
seurantaryhmän jäsen, Työterveyslaitoksen Nuoret ja työ -toimintaohjelman valtakunnallisen tuki- ja seurantaryhmän jäsen, Selvitysmies Pentti Arajärven valmisteluryhmän jäsen (valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä), Monitoring tools for
participation by and information for young people -työryhmän (EU) jäsen, Suomen Lukiolaisten
Liitto ry:n Lukiolaisten hyvinvointi -tutkimuksen ohjausryhmän jäsen, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden The participation in public life of young people with fewer opportunities (peer learning) -työryhmän jäsen, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman tietovastaava, Opetusministeriön Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan raportin toimeenpanon vastuuvirkamies (Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, OM), Oikeusministeriön Kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytykset -työryhmän pysyvä asiantuntijajäsen (Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, OM), Vaalitiedotustyöryhmän jäsen (Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, OM), Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan Nuoret vaikuttajina -työryhmän sihteeri (Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma), Sitran tutkimushankkeen ohjausryhmän jäsen (opiskelijoiden hyvinvointi
ja opiskeluajat)
Eduskunta-avustaja (12 kk)
Korkeakouluharjoittelija, Euroopan Parlamentti (Bryssel, 3 kk)
Hallituksen jäsen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
Citizens´ Agenda 2000 -kansalaisjärjestöfoorumi ja tiedottaja, Eurooppalainen Suomi ry (3 kk)

LUOTTAMUSTOIMIA
2016–
Toimiston jäsen (puheenjohtaja 2017–), European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)
2015–
Haukkalan säätiön hallituksen jäsen
2014–2015
Sairaalaklovnit ry:n hallituksen jäsen
2012–2014
Hallituksen jäsen, Suomen sosiaali ja terveys (SOSTE) ry
2011–2014
Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, Väestöliitto ry
2011
Hallituksen jäsen, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry
2012–2014
Hallituksen puheenjohtaja, Euroklubi ry
2010–2014
Johtokunnan jäsen, Suomi-Seura ry
2008–2014
Puheenjohtaja (2014), hallituksen jäsen (2008–2013), Aseman Lapset ry
2002–2004
Varapuheenjohtaja, Eurooppalainen Suomi ry
2004–2006
Valtuuston jäsen, The International European Movement
2002–2003
Ulkoasiainministeriön kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan varajäsen

3 (3)
1998

Suomen lukiolaisten liitto ry:n liittohallituksen jäsen (oppilaskuntavastaava)

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen luottamustoimia vuosina 1995–2001 (mm. Eurooppalaisen Suomen Nuoret ry:n hallituksen
jäsen, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n useissa jaostoissa, Varusmiesliitto ry:n hallituksen jäsen, Keskustan Opiskelijaliitto ry:n puheenjohtaja) sekä eri kunta- ja seurakuntahallinnon luottamustoimissa (mm. Oulun kulttuurilautakunnan jäsen, Helsingin kaupunginhallituksen varajäsen ja edustaja mm. rakennuslautakunnassa, Paavalin seurakuntaneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja).
JULKAISUJA
Useita artikkeleita ja kirjoituksia lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikasta mm. ministeriöiden ja järjestöjen julkaisuissa.
TUNNUSTUKSET
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Hyvissä käsissä -tunnustus (2016)
Nuorten Kotkien Keskusliitto ry:n Vuoden 2015 lapsitekopalkinto
HARRASTUKSET
Siirtolapuutarhailu, poliittinen historia, teologia, löysähkö urheilu

