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Kansainvälinen selvitys
lapsistrategioista ja
lapsivaikutusten arvioinnista

Selvityksen tausta, tavoitteet ja
toteutuksen kuvaus

Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista lap-
sistrategiaa, jonka kautta pyritään kohti lapsi- ja perhe-
myönteistä Suomea. Lapsistrategian valmistelun pohja-
työ aloitettiin edellisen hallituksen kaudella ja siihen on 
sitouduttu myös pääministeri Antti Rinteen hallitusoh-
jelmassa. Tarkoituksena on, että lapsistrategiasta tulee 
hallituskaudet ylittävä, poikkihallinnollinen strategia, jota 
kulloinkin hallitus toteuttaisi toimeenpano-ohjelmalla.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman tavoitteena 
on lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen yhteis-
kunnan ja hallinnon toiminnan kaikilla tasoilla. Lapsistra-
tegian lisäksi keinoina hallitusohjelmassa mainitaan 
mm. päätösten lapsivaikutusten arviointi, lapsibudje-
toinnin edistäminen, lasten hyvinvoinnin tietopohjan 
vahvistaminen sekä lasten ja nuorten osallisuus.

Selvityksen tavoitteet

Tässä selvityksessä on tarkasteltu kansainvälisiä hyviä 
käytäntöjä kahteen teemaan liittyen:

1. lapsistrategiat
2. lapsivaikutusten arviointi.

Tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisia lapsistrate-
gioita vertailumaissa on, miten ne on laadittu ja miten 
niitä toteutetaan. Lisäksi on tarkasteltu lapsivaikutusten 
arviointien roolia lapsiin ja nuoriin liittyvässä päätöksen-

teossa. Pyrkimyksenä on ollut tunnistaa käytäntöjä ja 
oppeja, joita Suomessa voisi hyödyntää. 

Selvityksen vertailumaiksi valittiin Ruotsi, Skotlanti sekä 
Uusi-Seelanti. Maat ovat mielenkiintoisia eri näkökulmis-
ta - Ruotsissa on pitkät perinteet lapsistrategiatyöstä ja 
lapsivaikutusten arvioinnista. Uudessa-Seelannissa on 
hiljattain julkaistu ensimmäinen lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin strategia. Osana strategiaa edistetään lap-
sivaikutusten arviointikäytäntöjä. Skotlanti puolestaan 
on ollut tunnettu edistyksellisestä järjestelmästään, joka 
toiminut monen maan esikuvana. Lisäksi maassa val-
mistellaan tällä hetkellä YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sen kytkemistä systemaattisesti kansalliseen lainsää-
däntöön.

Aineistot ja menetelmät

Selvitys on toteutettu elo-lokakuussa 2019. Sen laatimi-
sessa on käytetty kirjallista aineistoa (vertailumaiden 
hallinnon asiakirjat ja -sivustot, teemoja koskevat aiem-
mat selvitykset ja tutkimukset sekä muut internet-läh-
teet). Lisäksi vertailumaista on haastateltu asiantun-
tijoita. Erityisesti pyrittiin haastattelemaan sellaisia 
asiantuntijoita, joilla on hallinnon ulkopuolista näkemys-
tä selvityksen mukaisista teemoista. 

Selvityksen on toteuttanut Itlan toimeksiannosta Owal 
Group Oy. 



Tarkastelun kohteena olevien maiden lapsistrategioilla on vahvat kytkökset YK:n lapsen oikeuk-
sien sopimukseen. Lapsistrategioiden lähtökohtana ovat lapsen oikeuksien sopimuksen sisällölliset 
linjaukset ja lapsistrategioiden laadinnassa ja kehittämisessä on huomioitu YK:n lapsen oikeuksien ko-
mitean lausunnot. 

Velvollisuus lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin edistämiseen tulee lainsäädännöstä. Uudes-
sa-Seelannissa ja Skotlannissa velvollisuus lasten hyvinvoinnin ja lapsen oikeuksien edistämisestä on 
kirjattu lainsäädäntöön. Ruotsissa lapsen oikeuksien sisällöt siirtyvät kokonaisuudessaan lainsäädän-
töön vuoden 2020 alusta, ja Skotlannissa samaa tavoitellaan vuotta myöhemmin. Lapsistrategia on 
kaikissa maissa keskeinen työkalu lapsen oikeuksien edistämiseen ja siitä raportointiin.

Lapsistrategioita päivitetään verrattain tiheästi. Uudessa-Seelannissa ja Skotlannissa velvoite päi-
vittää strategia kolmen vuoden välein sisältyy lainsäädäntöön, millä pyritään varmistamaan strate-
gioiden ajantasaisuus ja vastaavuus kunkin hetken sekä tulevaisuuden tarpeisiin. Ruotsissa vastaavat 
kirjaukset on sisällytetty itse strategiaan, ja toimenpiteitä on kohdennettu muutaman vuoden välein.

Lapsistrategioiden valmisteluun on osallistettu laajasti eri toimijoita (lapsia, vanhempia sekä 
asiantuntijoita). Laajan osallisuuden toteutumista pidettiin tärkeänä, jotta strategiat heijastavat eri 
toimijoiden näkemyksiä ja jotta niille syntyi vahva julkinen mandaatti. Lasten ja nuorten osallistaminen 
strategian valmistelun yhteydessä on Skotlannissa ja Uudessa-Seelannissa kirjattu lakiin.

Vastuu lapsen oikeuksien ja lapsistrategian toteutumisesta on selkeästi määritetty. Ruotsissa lap-
siasiainvaltuutetulla on laaja vastuu lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon tukemisesta ja 
seurannasta. Uudessa-Seelannissa pääministerin kabinetin alaisuudessa toimii erillinen osasto. Skot-
lannissa vastuu on erikseen laissa määritelty kaikille ministereille. 

Lapsistrategioiden toimeenpanoa seurataan systemaattisesti. Tietopohjaa on kehitetty eri mais-
sa mahdollistamaan strategian toimeenpanon tuloksellisuuden ja vaikutusten todentamisen. Muun 
muassa lapsia ja nuoria koskevaa kansallista tilastointia on kehitetty ja sitä on täydennetty muulla 
tiedonkeruulla, kuten lasten ja nuorten näkemyksiä hyödyntävillä selvityksillä sekä teemaan liittyvillä 
tutkimuksilla. 

Lapsistrategiat

Lue lisää:
itla.fi/kv-selvitys-lapsivaikutusten-arvioinnista



Lapsivaikutusten arvioinnilla on tarkastelumaissa tiivis kytkös sekä YK:n lapsen oikeuksien so-
pimukseen että maan lapsistrategiaan. Lapsivaikutusten arviointi sisältyy tarkastelumaissa joko 
lapsistrategioiden toimeenpanosuunnitelmiin tai sitä hyödynnetään työvälineenä lapsen oikeuksien 
edistämisessä ja tehdystä työstä raportoitaessa.

Mallin suunnitteleminen, levittäminen ja ylläpitäminen on tarkastelumaissa keskitetty lähtökoh-
taisesti yhdelle toimijalle. Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen tueksi on laadittu lomakkeita ja 
oppaita, ja eri toimijat tukevat arvioijia mallien kehittämisessä. Lapsivaikutusten arvioinnin muodos-
tuminen systemaattisesti hyödynnettäväksi työkaluksi edellyttää virkamiesten tietoisuuden kasvat-
tamista lapsen oikeuksista sekä lapsivaikutusten arvioinnista. Tätä toteutetaan eri maissa eri tavoin, 
muun muassa sähköisiä oppimismoduuleita kehittämällä. Myös lapsistrategioiden tai lainsäädäntöön 
pohjautuvien lapsen oikeuksien edistämisen velvoitteiden nähdään itsessään kasvattaneen yleistä 
tietoisuutta lasten oikeuksista.

Lapsen oikeuksien holistinen toteutuminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä. Arvioitavan eh-
dotuksen tai päätöksen konteksti ja sen vaikutukset tulee arvioida poikkihallinnollisesti, riittävän kat-
tavasti ja monipuolisesti. Tämä käsittää myös sen, että tunnistetaan ehdotuksen mahdolliset erilaiset 
vaikutukset lapsiin yleisesti, lasten ja nuorten eri ryhmiin ja yksittäisiin lapsiin.

Lapsivaikutusten arvioinnin oppaissa ja käytännöissä korostetaan, että arviointi tulee toteuttaa 
hyvin aikaisessa vaiheessa, jotta sen tulokset voidaan aidosti huomioida ehdotuksen valmistelus-
sa. Yhtä tärkeää on lapsivaikutusten arvioinnin päivittäminen ehdotuksen toteutuksen myötä – tällöin 
käy ilmi, miten etukäteisarviointi piti paikkansa. Lisäksi saadaan tietoa todellisista vaikutuksista lapsiin 
ja nuoriin. Tämä puolestaan tukee tulevien lapsivaikutusten arviointien toteuttamista.

Lapsivaikutusten arvioinnin tueksi tarvitaan ajantasaista tietoa. Ennakkoarviointien tulisi pohjautua 
mahdollisimman laajaan tietopohjaan, johon sisältyvät olemassa oleva tieto kaikilta lapsien elämän 
alueilta, puuttuvan tiedon kerääminen sekä lasten ja nuorten osallistaminen.

Lapsivaikutusten arviointi



1. Lapsistrategian ja lapsivaikutusten arvioinnin yhteen kytkeminen. Lapsivaikutusten arvioinnilla on kaikissa 
tämän selvityksen tarkastelumaissa tiivis kytkös lapsistrategiaan. Lapsivaikutusten arviointi sisältyy tarkastelu-
maissa joko lapsistrategioiden toimeenpanosuunnitelmiin tai sitä hyödynnetään työvälineenä lapsen oikeuk-
sien edistämisessä ja tehdystä työstä raportoidessa. Lapsivaikutusten arviointi toimii siten sekä strategioiden 
toimeenpanon että seurannan keskeisenä työkaluna.

2. Laaja tietopohja ja osallistaminen. Lapsistrategioiden valmisteluun on osallistettu kaikissa tarkastelun koh-
teena olleissa maissa laajasti eri toimijoita (lapsia, vanhempia sekä asiantuntijoita). Laajan osallisuuden toteu-
tuminen on ollut tärkeää paitsi sisällöllisesti myös mahdollisimman vahvan julkisen mandaatin näkökulmas-
ta. Lisäksi strategioiden laadinnan pohjana on ollut systemaattinen katsaus olemassa olevaan tieteelliseen ja 
muuhun lapsen oikeuksien toteutumista ja hyvinvointia koskevaan tietoon.  

3. Jatkuvasti päivittyvä strategia. Tarkastelun kohteena olleissa maissa lapsistrategioita päivitetään verrat-
tain tiheästi. Uudessa-Seelannissa ja Skotlannissa velvoite päivittää strategia kolmen vuoden välein sisältyy 
lainsäädäntöön, millä pyritään varmistamaan strategioiden ajantasaisuus ja vastaavuus kunkin hetken sekä 
tulevaisuuden tarpeisiin. Ruotsissa vastaavat kirjaukset on sisällytetty itse strategiaan, ja toimenpiteitä on koh-
dennettu muutaman vuoden välein.

4. Toimeenpanoon ja toteutumisen seurannan vastuiden selkeä määrittely. Ruotsissa lapsiasiainvaltuutetulla 
on laaja vastuu lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon tukemisesta ja seurannasta. Uudessa-Seelan-
nissa strategian valmistelusta ja toimeenpanosta on vastannut Uuden-Seelannin pääministerin kabinetti. Ka-
binettiin perustettiin tätä varten Lasten hyvinvoinnin ja köyhyyden vähentämisen osasto ja työtä johtaa pää-
ministeri, joka toimii pääministerin tehtävän ohessa lapsiköyhyyden vähentämisen ministerinä, ja lapsiasioiden 
ministeri. Skotlannissa vastuu on erikseen laissa määritelty kaikille ministereille, jotka kukin raportoivat omalta 
osaltaan strategian toimeenpanosta parlamentille. 

5. Kaksi aikajännettä. Strateginen tavoitteenasettelu tapahtuu pitkällä – hallituskaudet ylittävällä – aikajänteellä, 
mutta samanaikaisesti strategiaa toimeenpannaan ja seurataan lyhyemmän aikavälin mittareilla, indikaatto-
reilla ja käytännön toimeenpanosuunnitelmilla. 

6. Vastuuminister(e)ille velvollisuus raportoida eduskunnalle strategian edistymisestä. Lapsen oikeuksien so-
pimuksen 3. artiklan mukainen lapsen edun toteutuminen vaatii jatkuvaa päätösten seurausten analysointia 
sekä lapsivaikutusten ennakko- ja jälkiarviointeja. Tämä koskee sekä lapsiin kohdistuvia päätöksiä että muita 
toimenpiteitä yksittäisen lapsen näkökulmasta ja lasten näkökulmasta yleisesti. Seurannalla pystytään tun-
nistamaan lapsen oikeuksien vahvistamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja muut toimenpiteet. Uudessa-See-
lannissa lapsiasioiden ministeri valmistelee vuosittain raportin, jossa kuvataan lapsistrategian tuloksellisuutta. 
Lisäksi ministeri raportoi vuosittain strategian edistymisestä parlamentille. Skotlannissa ministerien tulee lain 
mukaan raportoida parlamentille kolmen vuoden välein millä toimenpiteillä he ovat edistäneet tai varmista-
neet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimusten toteuttamista Skotlannissa ja miten he ovat lisänneet 
julkista tietoisuutta ja ymmärrystä lapsen oikeuksista.

7. Arviointien julkaiseminen ja niistä aktiivisesti tiedottaminen. Skotlannin hallituksen toteuttamat lapsivaiku-
tusten  arvioinnit tulee julkaista sekä kopio niistä tulee toimittaa hallinnon Lasten oikeuksien ja osallistamisen 
tiimille. Julkaisuun liittyvä vaatimus koskee myös esiselvityksiä. Arviointien julkisuus ja niistä aktiivisesti tiedotta-
minen tukee itsessään lapsistrategian päämäärien toteutusta ja arviointitoimintaa.

8. Lapsivaikutusten arvioinnin menettelytapojen suunnittelun sekä hyvien käytäntöjen levittämisen ja yllä-
pitämisen keskittäminen yhdelle vastuutoimijalle. Kokonaisvastuu lapsivaikutusten arvioinnin menettelyta-
pojen suunnittelusta ja toimeenpanon tuesta on tarkastelumaissa keskitetty lähtökohtaisesti yhdelle toimijalle. 
Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen tueksi on laadittu lomakkeita ja oppaita, ja eri toimijat tukevat arvi-
oijia mallien kehittämisessä. Lapsivaikutusten arvioinnin muodostuminen systemaattisesti hyödynnettäväksi 
työkaluksi edellyttää virkamiesten tietoisuuden kasvattamista lapsen oikeuksista sekä lapsivaikutusten arvi-
oinnista. Tätä toteutetaan eri maissa eri tavoin, muun muassa sähköisiä oppimismoduuleita kehittämällä. Myös 
lapsistrategioiden tai lainsäädäntöön pohjautuvien lapsen oikeuksien edistämisen velvoitteiden nähdään it-
sessään kasvattaneen yleistä tietoisuutta lapsen oikeuksista.

Keskeiset opit Suomelle kansainvälisen 
vertailun perusteella


