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• Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen lapsistrategia 
tämän vuoden alussa.

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

• Lapsistrategian tavoitteena on rakentaa 
Kaikkien lasten Suomi

Suomen ensimmäinen kansallinen 
lapsistrategia on valmistunut
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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:
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• Keskeistä on tukea kaikkien lasten oikeutta myönteiseen 
tulevaisuuteen ja heidän osallisuuttaan yhteisöissä ja 
yhteiskunnassa.

• Lasten oikeuksia kunnioittavassa Suomessa tuetaan lasten, 
perheiden ja yhteisöjen voimavaroja ja kriisinkestävyyttä ja 
turvataan lapsen oikeudet hyvin vaikeissakin olosuhteissa.

Lapsistrategia: Kaikkien lasten Suomi 
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Kansallisen lapsistrategian 
toimeenpanosuunnitelma



• Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma tehtiin 
laajana poikkihallinnollisena valmisteluna.

• Valmistelun aikana toteutettiin kuulemis- ja lausuntokierrokset.

• Lapsistrategian valmistelun aikana tehtyjen lasten ja nuorten 
työpajojen sekä sähköisen kyselyn vastaukset olivat myös 
mukana valmistelussa.

Toimeenpanosuunnitelma
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• Lapsen oikeuksien edistäminen (perus- ja 
ihmisoikeusperustaisuus)

• Moninaisuus
• Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet
• Tietoperustaisuus ja tiedon käsittely
• Lasten turvallisuus ja suojelu
• Kestävä kehitys (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet)

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa 
ohjaavat yleiset periaatteet
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• Toimeenpanosuunnitelmassa on huomioitu lapsistrategian 
linjauksia edistävät valtionhallinnon toimenpiteet ja hankkeet.

• Uusi toimenpiteitä on 30 kappaletta.

 Jokaiseen osa-alueeseen on pyritty saamaan toimenpiteitä

 Haavoittuvassa asemassa olevat lapset on huomioitu

 Osallisuus on sekä toimenpiteinä mukana että toimenpiteiden 
sisällä mukana

Uusi toimenpiteitä on 30 kappaletta
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• Osa toimeenpanosuunnitelmassa asetettavista toimenpiteistä on 
suunnattu rakenteiden kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen 
vakiinnuttamiseen, osa taas uusien mahdollisuuksien 
kartoittamiseen ja mallintamiseen. 

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

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

Toimeenpanosuunnitelma
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 Onnistuessaan toimenpiteet vakiinnuttavat rakenteita lapsen 
oikeudet huomioivalle päätöksenteolle ja toiminnalle ja 
vahvistavat siten myös kriisinkestävyyttä jatkossa.

 Toimenpiteet auttavat myös nivomaan syrjinnän ja 
eriarvoisuuden torjuntaa yhteen kansainvälisen strategiatyön ja 
eurooppalaisen lapsitakuun kanssa.

Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteistä
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• Lapsen oikeudet eivät toteudu itsestään.

• Lapsen oikeuksien edistäminen on meidän aikuisten 
velvollisuus.

Meidän aikuisten tulee edistää lapsen oikeuksia kaikilla 
tasoilla, kaikkien lasten kohdalla ja kaikkina vuoden päivinä.

Kaikki mukaan edistämään lapsen oikeuksia
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Kiitos!
Lapsistrategian verkkosivuilta lisätietoa: 
www.lapsistrategia.fi

Johanna Laisaari
johanna.laisaari@gov.fi


