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Suomella on opittavaa muiden 
maiden kokemuksista (1)

• Itlan teettämä ja Owal Groupin toteuttama selvitys osoittaa 
vahvasti, että Suomella on opittavaa muiden maiden 
lapsipoliittisista ratkaisuista. 

• Kestävä ja johdonmukainen lapsipolitiikka perustuu lapsen 
oikeuksien sopimuksen tavoitteelliseen täytäntöönpanoon.

• Selvityksen kaikissa vertailumaissa (Uusi-Seelanti, Skotlanti ja 
Ruotsi) sekä lapsistrategia että lapsivaikutusten arviointi 
perustuvat vahvasti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.  
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Suomella on opittavaa muiden 
maiden kokemuksista (2)

• Suomessa lapsenoikeusperustaisuus on usein ”päälle liimattua” 
ja näennäistä vailla aitoa sisältöä. 

• Lapsipolitiikka on hajanaista ja epäjohdonmukaista. 

• Lapsistrategian puuttumisen vuoksi myös lapsen oikeuksien 
sopimuksen toimeenpanon seuranta- ja arviointi on heikkoa. 

• Vaikka tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista on paljon 
aiempaa enemmän, tietoa ei hyödynnetä tai se sivuutetaan 
päätöksenteossa.   
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Suomella on opittavaa muiden 
maiden kokemuksista (3)

• Lapsinäkökulma jää päätöksenteossa muiden näkökulmien ja 
erityisesti talousnäkökulman varjoon.

• Lapsiin kohdistuvia vaikutuksia ei arvioida päätöksenteossa. 
Erityisesti valtiovallan sitoutuminen on heikkoa. 

• Päätöksenteon yhteydessä ”lapsen etua” käytetään usein retorisena 
tehokeinona, vaikka lasten etuja ei ole mitenkään arvioitu. 

• Lapsia ja vanhempia ei yleensä kuulla valmistelussa ja 
asiantuntijoiden näkemykset usein sivuutetaan. 
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Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpano

Sopimusvaltion on toteutettava lapsen 
oikeuksien sopimusta aktiivisesti. 

Sopimusvaltion on ryhdyttävä kaikkiin 
tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, 
hallinnollisiin ja muihin toimiin 

sopimukseen sisältyvien oikeuksien 
panemiseksi täytäntöön

Kansallinen lapsistrategia ja 
lapsivaikutusten arviointi ovat lapsen 

oikeuksien sopimuksen
täytäntöönpanon välineitä



Oikeusperustainen kansallinen lapsistrategia

”Jotta koko hallitus ja kaikki sen tasot edistäisivät ja 
kunnioittaisivat lapsen oikeuksia, hallituksen on 
toimittava lapsen oikeuksien sopimukseen 
perustuvan yhdistävän, kattavan ja 
oikeusperustaisen kansallisen strategian pohjalta.”

Lapsen oikeuksien komitea, lapsen oikeuksien sopimuksen yleisiä 

täytäntöönpanotoimia koskeva yleiskommentti nro 5, kohta 28



Lapsivaikutusten arviointi säännönmukaiseksi

” Sen varmistaminen, että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon 

kaikissa lapsia koskevissa toimissa ja että lapsen oikeuksien sopimuksen 

kaikkia määräyksiä kunnioitetaan lainsäädännön ja politiikkojen 

suunnittelussa ja toteuttamisessa kaikilla hallinnon tasoilla, edellyttää 

jatkuvaa lapsivaikutusten arviointia.”

Lapsen oikeuksien komitea, lapsen oikeuksien sopimuksen yleisiä 

täytäntöönpanotoimia koskeva yleiskommentti nro 5, kohta 45



Lapsistrategian kaksi tasoa

Pysyvä taso

• Strategian perustana 

ihmisoikeudet ja 

perusoikeudet, erityisesti 

YK:n lapsen oikeuksien 

sopimus

• Lapsi- ja perhepolitiikan 

ydin: Hyvän lapsuuden 

turvaaminen ja 

vanhemmuuden tuki

Muuttuva taso

• Lapsi- ja perhepolitiikan 

ajankohtaisiin haasteisiin 

vastaaminen lainsäädännöllä, 

budjettimäärärahoilla, 

hankkeilla, toiminnan 

kehittämisellä 
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Lapsistrategiassa huomioitava 
sekä pitkä että lyhyt aikaväli

Kaksiosainen toteutus: 

• Lapsistrategiassa sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet

• Hallituskaudeksi strategian tavoitteellinen 

toimeenpanosuunnitelma

• Lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen on jatkuva 

prosessi, jossa pitää vastata pysyvien asioiden lisäksi kunkin 

ajan erityisiin haasteisiin. 
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Lapsen aika – Kohti kansallista 
lapsistrategiaa 2040 ja tutkijatyöryhmän 
raportti

Lapsen aika – Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 ja tutkijatyöryhmän raportti
https://minedu.fi/lapsistrategia
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Lapsistrategian valmistelu jatkuu 
• Lapsistrategian valmistelussa on lähtökohtana YK:n lapsen oikeuksien 

sopimus. Tärkeänä periaatteena on, että strategia perustuu tietoon ja 
tutkimukseen.

• Strategian tavoitteista halutaan tehdä yhteisiä niin, että ne ylittävät 
eri hallinnonalat. Tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella myös muut 
julkiset toimijat, etenkin kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut ja 
opetuksen järjestäjät, järjestöt, seurakunnat sekä elinkeinoelämä.

• Lapsistrategian valmistelussa hyödynnetään viime hallituskaudella 
tehtyä pohjustavaa työtä, jonka tuloksena syntyi visio lapsi- ja 
perhemyönteisestä Suomesta.
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MLL:n visio

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, 

jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja 

jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. 

www.mll.fi

Twitter @MLL_fi

Twitter @EsaIivonen

http://www.mll.fi/

