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• Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen 
lapsistrategia.

• Parlamentaarisessa komiteassa saavutettiin 
poliittinen yksimielisyys lapsen oikeuksien 
edistämisestä yli hallituskausien.

• Lapsistrategian tavoitteena on rakentaa 

Kaikkien lasten Suomi

Suomen ensimmäinen kansallinen 
lapsistrategia
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1) Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjattiin pitkän 

aikavälin tavoitteet ja toimet.

➢ Parlamentaarinen valmistelu

2) Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan 

hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) 

tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. 

➢ Virkavalmistelu

Lapsistrategian kaksi vaihetta
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Strategian avainteemoja
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1. Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja 
perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava 
Suomi.

2. Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että 
lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa 
poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa muiden 
yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja että lapset saavat 
tietoa heille kuuluvista oikeuksista.

3. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema 
turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin. 

Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen

27.1.20235 |



Kansallisen lapsistrategian 
toimeenpanosuunnitelma



• Kansallinen lapsistrategia on tarkoitettu ohjaamaan 
hallituskausittain laadittavaa 
toimeenpanosuunnitelmaa.

• Toimeenpanosuunnitelmassa yksilöidään tarkemmin, 
millä toimenpiteillä strategisia linjauksia edistetään 
kullakin hallituskaudella. 

• Toimeenpanosuunnitelma valmisteltiin eri 
hallinnonalat kattavana virkatyönä ja hyväksyttiin 
valtioneuvoston yleisistunnossa 7.10.2021

Toimeenpanosuunnitelma

27.1.20237 |



• Toimenpiteet täydentävät sitä laajaa työtä, jota lapsen 
oikeuksien edistämiseksi jo tehdään yhteiskunnan eri 
aloilla. 

• Toimenpiteiden toteutuksessa onkin tärkeää tähdätä 
vahvaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, jotta 
toimeenpanolla voidaan aidosti saavuttaa strategian 
tavoitteet.

Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet
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• Hallituskauden lopuksi tehdään kaikista 
toimenpiteistä seurantakertomus toimenpiteiden 
loppuraporttien lisäksi.

• Nykyiselle hallitukselle

• Tulevalle hallitukselle

Seurantakertomus
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• Kansallisen lapsistrategia -toiminnon perustamiseen 
on saatu 0,5 miljoonaa euroa. 

➢Hallitusohjelman mukaisesti lapsistrategialla 
vahvistetaan hallinnon ja päätöksenteon 
lapsenoikeusperusteisuutta.

• Kansallisen lapsistrategiayksikön sijoituspaikka on 
seuraavalla hallituskaudella STM.

Kansallinen lapsistrategiayksikkö 
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• Tehtäviin kuuluvat lapsistrategian toimeenpanon 
koordinaatio, arviointi, seuranta ja johtaminen. 

• Lapsistrategian tarkoituksena on muun muassa lisätä 
lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia, lapsen 
oikeuksien koulutusta, tietojen keräämistä, joten 
näiden osa-alueiden aktiivisesta edistämisestä 
muodostuu keskeinen osa työtehtävistä. 

Kansallinen lapsistrategiayksikkö
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Kiitos!

Lapsistrategian verkkosivuilta 
lisätietoa: 
www.lapsistrategia.fi

Johanna Laisaari
johanna.laisaari@gov.fi

http://www.lapsistrategia.fi/

