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Tuomas Paavo Kurttila
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SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA
3.9.1978, Oulu

SIVIILISÄÄTY

Avioliitossa, kolme lasta

KOULUTUS

Teologian maisteri (käytännöllinen teologia), teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2011
Hallintotieteiden maisteri (hallinto-oikeus), kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta, 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 valtionavustusten myöntöharkintaa, julkisia hankintoja, valtioneuvoston esittelymenettelyä, säädösvalmistelua, EU-päätöksentekoa, sukupuolivaikutusten arviointia. Sivistysakatemia (käynnistymässä),
Valtioneuvoston kanslian informaatiovaikuttamisen kurssi (2016). Kirkon Arvojen Akatemia -ohjelma
(2015–2016). Sosiaali- ja terveysministeriön Hyvä Suomi -ohjelma (2010). Kirkon Sosiaalifoorumin jäsen
(2008–2009). Luterilaisen Maailmanliiton johtamiskoulutusohjelma (2005–2007). Ulkoasiainministeriön
kansainvälisten asioin valmennuskurssin valtionhallinnon virkamiesten ryhmä (2004). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Nuoret tulevaisuudentekijät -verkoston jäsen (2000–2001).

KIELITAITO

Suomi, englanti, ruotsi, saksa, alkeet klassisista kielistä latina, heprea, kreikka

TYÖKOKEMUS

05/2014–

Lapsiasiavaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriö/oikeusministeriö
- Valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja
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- Lapsiasianeuvottelukunnan Varhaiskasvatuksen työryhmän puheenjohtaja (tehtävänä arvioida ja innovoida suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämistä)
- Lapsiasianeuvottelukunnan Lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisen lapsipolitiikan -työryhmän puheenjohtaja (tehtävänä käsitellä ajankohtaista kansainvälistä lapsipolitiikkaa sekä arvioida lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän
toteutumista)
- Varhaiskasvatussuunnitelman perustetyön ohjausryhmän jäsen (Opetushallitus)
- CHILDCARE-tutkimushankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmän jäsen (tasaarvon 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
- Peruskoulufoorumin toimintaryhmän jäsen (Opetushallitus)
- Alkoholilain kokonaisuudistuksen seurantafoorumin jäsen (STM)
- Peruskoulufoorumin seurantaryhmän jäsen (Opetushallitus)
- Lastensuojelun neuvottelukunta (Lastensuojelun Keskusliitto ry)

03/2010–04/2014

Toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto ry
- 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)

09/2007–02/2010

Pääsihteeri, valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, opetusministeriö (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto; nuorisoyksikkö)
- Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007–2011 -työryhmän pääsihteeri
(OPM)
- Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan sihteeri (OPM)
- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman johtoryhmän asiantuntijajäsen
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- 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 valmistelevan työryhmän jäsen (OPM)
- Nuoret miehet työelämään -työryhmän asiantuntijajäsen (TEM)
- Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia -työryhmän sihteeri
- Euroopan unionin komission ja jäsenvaltioiden Monitoring tools for participation
by and information for young people -työryhmän 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
- Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa -hankkeen Lapsivaikutusten arviointi kirkossa -työryhmän jäsen
- Suomen ev.lut. kirkon vuoden 2009 lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivien ohjelmatyöryhmän jäsen

09/2003–8/2007

Pääsihteeri ja suunnittelija, arviointi- ja avustustoimikunta, opetusministeriö
(kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto; nuorisoyksikkö)
- Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointija avustustoimikunnan sihteeri (OPM)
- Nuorisotyölain kokonaisuudistusta valmistelevan johtoryhmän sihteeri (OPM)
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- 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)
- Euroopan komission ja jäsenvaltioiden 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)
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- NAVI-ryhmän jäsen (ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä, jonka tehtävänä edistää nuorten aikuisten toimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia)
- Kirkon Ulkomaanavun nuorisotoiminnan (Changemaker) suunnitteluryhmän jäsen

1999, 2002, 2003

Eduskunta-avustaja (12 kk)

2002

Puheenjohtaja ja vt. pääsihteeri, Keskustan Opiskelijaliitto ry.

2001

Korkeakouluharjoittelija, Euroopan Parlamentti (Bryssel, 3 kk)

2000

Hallituksen jäsen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (vastuualueena koulutuspolitiikka)

1999

Citizens´ Agenda 2000 -kansalaisjärjestöfoorumi ja tiedottaja, Eurooppalainen
Suomi ry (3 kk)

1993–1999

Sekalaisia kausiluonteisia töitä omassa uistinverstaassa, Kuusamon Uistin Oy:ssä,
televisiomainosten lukijana

LUOTTAMUSTOIMIA

2017–

European Network of Ombudspersons for Children ENOCin puheenjohtaja

2016–2017

European Network of Ombudspersons for Children ENOCin toimiston jäsen

2015–

Haukkalan säätiön hallituksen jäsen

2014–2015

Sairaalaklovnit ry:n hallituksen jäsen

2012–2014

Suomen sosiaali ja terveys (SOSTE) ry:n hallituksen jäsen

2012–2014

Helsingin kaupunginhallituksen edustaja rakennuslautakunnassa, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnassa, kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kaupunginhallituksen varajäsen

2012–2014

Toukolan Sd-yhdistys ry:n puheenjohtaja

2011–2014

Väestöliitto ry:n varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen

2011

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n hallituksen jäsen

2012–2014

Euroklubi ry:n hallituksen puheenjohtaja

2010–2014

Suomi-Seura ry:n johtokunnan jäsen

2008–2014

Aseman Lapset ry:n puheenjohtaja, hallituksen jäsen

2007–2011

Paavalin seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja ja jäsen

2002–2004

Eurooppalainen Suomi ry:n varapuheenjohtaja

2004–2006

The International European Movement, Kansainvälisen Eurooppa-liikkeen valtuuston jäsen

2002–2003

Ulkoasiainministeriön kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan varajäsen
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2002

Suomen Keskusta rp:n työvaliokunnan, puoluehallituksen, puoluevaltuuskunnan jäsen

2001

Nuoren Keskustan Liitto ry:n hallituksen ja työvaliokunnan jäsen

2000

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kehittämisjaoston jäsen

2000

Keskustan Opiskelijaliitto ry:n varapuheenjohtaja

2000–2004

Oulun kaupungin kulttuurilautakunnan jäsen

1999–2000

Eurooppalaisen Suomen Nuoret ry:n hallituksen jäsen

1999

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n nuorisopoliittisen jaoston jäsen

1999

Varusmiesliitto ry:n hallituksen jäsen

1999

Keskustan Opiskelijaliitto ry:n liittohallituksen ja työvaliokunnan jäsen

1999

Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen (vastuualueena koulutuspolitiikka)

1999

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ry:n puheenjohtaja

1999

Nuoren Keskustan Liitto ry:n Pohjois-Karjalan piiri ry:n johtokunnan jäsen

1998

Suomen lukiolaisten liitto ry:n liittohallituksen jäsen (oppilaskuntavastaava)

1997–1998

Oulun kaupungin nuorisovaltuustotyöryhmän jäsen

1997

Pohjan Prikaatin aliupseerikoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

1997

Oulun Lukiolaiset ry:n puheenjohtaja

1995–1996

Oulun Lyseon lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

1994–1995

Oulun Lyseon lukion oppilaskunnan hallituksen tiedotusvastaava

JULKAISUJA
Useita kirjoituksia ja haastatteluja lehdissä sekä muissa tiedotusvälineissä, kolumnistina muun muassa Kirkko
ja kaupunki -lehdessä (Helsingin seurakuntayhtymä), Opettaja-lehdessä ja Demokraatti-lehdessä. Otoksia
julkaisuista, joissa kirjoittajana:
Kurttila, Tuomas: Nuorisopolitiikan kolmoishaaste. Teoksessa: Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja
kansalaistoiminta (toim. Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko). Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisusarja 2006.
Kurttila, Tuomas: Jokelan jälkeen. Teoksessa: Jokela-ilmiö. Sikermä nuorisotutkijoiden näkökulmia (toim.
Hoikkala, Tommi & Suurpää, Leena). Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisusarja 2007.
Kurttila, Tuomas & Parviainen, Immo: Valtakunnalliset nuorisojärjestöt ja nuorisotyön palvelujärjestöt.
Teoksessa: Nuorisolakiopas (toim. Aaltonen, Kimmo). Tietosanoma 2007.
Kurttila, Tuomas: Esipuhe. Teoksessa: Perusarvot puntarissa. Nuorisobarometri 2007. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusseura 2007.
Kurttila, Tuomas: Esipuhe. Teoksessa: Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusseura 2009.
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Kurttila, Tuomas: Taidekohtia. Nuorisobarometri 2009. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusseura 2009.
Kurttila, Tuomas: Esipuhe. Teoksessa: Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset. Raportti isyyden tutkimuksesta Suomessa. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusseura 2010.
Kurttila, Tuomas: Esipuhe. Teoksessa: Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusseura
2010.
Kurttila, Tuomas: Kuka ottaa johdon? Teoksessa: Nuorten poliittinen ohjaus – strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? (toim. Paakkunainen, Kari & Suurpää, Leena). Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisusarja 2011.
Kurttila, Tuomas: Onko kasvatuksesta tullut mahdoton tehtävä, mission impossible? Teoksessa: Kymmenen kysymystä kasvatuksesta (toim. Elina Nivala). Lasten Keskus 2011.
Kurttila, Tuomas: Onko yhteisöllisen kasvatuksen paluu mahdollista? Teoksessa: Kymmenen kysymystä
kasvatuksesta (toim. Elina Nivala). Lasten Keskus 2011.
Kurttila, Tuomas & Metso, Tuija: Kasvatuskumppanuus – varhaiskasvatuksen voimavara. Teoksessa: Lastentarhaopettajan kalenteri 2011–2012 (toim. Ritva Semi). PS-kustannus 2011.
Kurttila, Tuomas & Metso, Tuija: Johdanto, Havaintoja ja näkökulmia. Teoksessa: Vanhempien Barometri
2011. Suomen Vanhempainliitto 2011.
Kurttila, Tuomas: Lapsivaikutusten arviointi julkisessa hallinnossa. Teoksessa: Näyn ja kuulun. Lasten Keskus 2011.
Kurttila, Tuomas: Vanhemmat kerhossa. Teoksessa: Kerhot hyrräämään – näkökulmia ja malleja koulun
kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen (toim. Riitta Rajala). Opetushallitus 2011.
Kurttila, Tuomas: Vippaa vitonen. Teoksessa: Tykkää taloudesta. Linkki nuorten talousosaamiseen. Taloudellinen tiedotustoimisto 2011.
Kurttila, Tuomas: Lapsiystävälliseen yhteiskuntaan. Nyt. Impulssi-kirjoituksia (24 s.). Sorsa-Säätiö 2012.
Kurttila, Tuomas: Matkallesi. Teoksessa: Vauvan kirja 2015 (useampana vuotena). Kustannus Oy Maamerkki 2015.
Kurttila, Tuomas: Arvio hallituskauden 2011–2015 toimenpiteiden vaikutuksista lapsiin. Teoksessa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2015. Hallituskausi 2011–2015 lapsen oikeuksien näkökulmasta. Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2015.
Kurttila, Tuomas: Lapsiosaamisen suurvallaksi. Teoksessa: 26 syytä uskoa Suomeen" (toim. Sanni GrahnLaasonen). 2015.
Kurttila, Tuomas: Yhteiskunta muuttuu – koulu sen mukana? – pohdintaa Suomen perusopetuksesta. Teoksessa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2016. Eriarvoistuva koulu? Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2016.
Kurttila, Tuomas: Lapsen etu muuttuvassa yhteiskunnassa (pääkirjoitus). Lääketieteellinen Aikakauskirja
Duodecim. Duodecim 2016.
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Kurttila, Tuomas: Esipuhe. Teoksessa: Lapsibarometri 2016. Luottamus 6-vuotiaiden lasten kokemana
(toim. Terhi Tuukkanen). Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2016.
Kurttila, Tuomas: Lapsiasiavaltuutetun esipuhe. Teoksessa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2017. Onko
lapsella oikeusturvaa? Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2017.
Kurttila, Tuomas : Lapsen oikeudet ja terveyden edistämisen mahdollisuudet varhaislapsuudessa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. Duodecim 2017.
Kurttila, Tuomas: Lapsen asema erilaisissa perheissä. Teoksessa: Perhe ja avioliitto muutoksessa. Kirkon
tutkimuskeskus 2017.
Kurttila, Tuomas: Lapsiasiavaltuutetun esipuhe. Teoksessa: Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle
(K 5/2018 vp). Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2018.
Kurttila, Tuomas: Lapsiasiavaltuutetun esipuhe. Teoksessa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018. Köyhyydellä ei leikitä. Lapsiasiavaltuutetun toimisto 2018.
TUNNUSTUKSET
Vuoden ääni -tunnustus, Suomen Puheopisto (2018)
Hyvä teko lapselle -palkinto, Ensi- ja turvakotien liitto ry (2017)
Hyvissä käsissä -tunnustus, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (2016)
Vuoden 2015 lapsitekopalkinto, Nuorten Kotkien Keskusliitto ry:n
Suomen lukiolaisten liitto ry:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kunniajäsen (2000)

