Kaikkien
lasten Suomi
MITÄ JOKAISEN KUNTAPÄÄTTÄJÄN
TULEE TIETÄÄ LAPSISTRATEGIASTA

MIKÄ LAPSISTRATEGIA ON?
Lapsistrategia on suunnitelma siitä, miten
Suomesta tehdään maailman paras maa olla lapsi.
Kaikki puolueet ovat olleet mukana sen tekemisessä
ja siihen on koottu yhteinen ymmärrys lasten ja
nuorten hyvinvoinnista. Lapsistrategia on valmisteltu
useamman hallituskauden aikana, ja se läpileikkaa
kaikkea päätöksentekoa Suomessa – siis myös
kuntapolitiikkaa.
Ei riitä, että Suomessa valtaosalla lapsista menee
hyvin. Tulevaisuuden Suomea rakennetaan yhdessä
lasten kanssa, ei vain heitä varten. Kansallisella
lapsistrategialla varmistetaan, että YK:n lapsen
oikeuksien sopimus toteutuu Suomessa mahdollisimman täysimääräisesti kaikkien lasten kohdalla.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lakina velvoittava ihmisoikeussopimus.

MIKSI LAPSISTRATEGIAA
TARVITAAN JA MIHIN SILLÄ
PYRITÄÄN?
Lapsistrategiaa tarvitaan, jotta työtä lapsi- ja perheystävällisen Suomen puolesta tehdään yhdessä, yli
hallituskausien ja puoluerajojen. Lapsistrategialla
pyritään mm. siihen, että:
Päätösten vaikutus lasten asemaan
huomioidaan ja kartoitetaan huolellisesti
etukäteen.
Lasten mielipiteet ja näkemykset
huomioidaan osana päätöksentekoa.

MIKSI SE ON TÄRKEÄ
KUNTATASOLLA?

1.
2.

Lapsistrategia velvoittaa kaikkia päättäjiä
ottamaan lasten ja nuorten näkökulman
huomioon päätöksenteossa. Kuntatasolla
päätetään monista lapsia ja perheitä
koskevista asioista.
Lasten oikeuksien pitää toteutua yhtäläisesti
riippumatta siitä, minkä kunnan alueella
lapsi tai nuori asuu. Esimerkiksi oikeuden
koulutukseen, harrastusmahdollisuuksiin ja
palveluihin täytyy kuulua kaikille Suomessa
asuville lapsille.

Pohdittavaksi:
Kuinka kuntanne on huolehtinut
harrastusmahdollisuuksien varmistamisesta
kaikille lapsille?

Lasten ja nuorten kokema syrjintä
ja yksinäisyys vähenevät.

Kuinka kunnassanne taataan, että
haavoittuvassa asemassa olevat lapset saavat
tarvitsemansa avun ja tuen?

Kaikki lapset saavat tarvitsemaansa tukea
tai palveluja.

Kuinka perheet kunnassanne voivat
ja miten perheitä tuetaan?

MITÄ LAPSISTRATEGIA TARKOITTAA
KUNTAPÄÄTTÄJÄN TYÖSSÄ?
Lapsistrategia on myös käytännön työkalu kuntapäättäjille.
Sinä olet kuntapäättäjänä keskeisessä roolissa varmistamassa,
että lasten ja nuorten asiat etenevät Suomessa lapsistrategian
velvoittamalla tavalla.
Esimerkiksi lapsibudjetointi hoituu pitkälti kunnissa: sinä
pääset päättämään siitä, miten Suomessa investoidaan
lasten ja perheiden hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Lapsija perhemyönteinen Suomi investoi lasten ja perheiden
hyvinvointiin.
Päättäjien on myös tärkeää muistaa käyttää asiantuntijoita
päätöksenteon tukena: lapsivaikutusten arviointi eli
erilaisten toimenpiteiden vaikutus nimenomaan lapsiin
pitää arvioida jo ennen kuin päätökset tehdään. Yhdessä
haluamme varmistaa kaikille lapsille yhdenvertaisesti
lapsen oikeuksien toteutumisen.

KUNTAPÄÄTTÄJÄN MUISTILISTA
Lasten ja perheiden
tarpeita vastaavien sosiaalija terveyspalveluiden
toteuttaminen

Lasten yksilöllisiin tarpeisiin
vastaavan varhaiskasvatuksen
ja koulutuksen järjestäminen

Lapsiperheiden riittävän
elintason ja sosiaaliturvan
varmistaminen sekä työn ja
perheen yhteensovittaminen

Lasten harrastusten
ja muun vapaa-ajan
toiminnan toteuttaminen

Lasten kuuleminen,
osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien
edistäminen

Lapsen edun ensisijaisuuden aktiivinen
soveltaminen ja lapsivaikutusten arviointi

KERRO, KUINKA SINÄ AIOT EDISTÄÄ
LASTEN JA NUORTEN ASEMAA OMASSA KUNNASSASI!
Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa! #KaikkienLastenSuomi #lapsistrategia
Lue koko strategia osoitteessa: www.lapsistrategia.fi/strategia

