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Toimenpidenumero

Toimenpide

Toteuttajataho

Yhteyshenkilö

1

Lapsistrategian toimeenpanon edistäminen yhteistyössä laadittavan lapsiin,
nuoriin ja perheisiin kohdistuvan monialaisen toimenpidekokonaisuuden
kanssa

Lapsistrategia

2

Lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia ja lasten osallisuutta koskeva
koulutuskokonaisuus ja tukiaineistot kunnille ja alueille

Lapsistrategia

3

Laaditaan selvitys koronaepidemian vaikutuksista lasten läheissuhteiden
ylläpitoon ja perhe-elämän suojaan

Lapsistrategia

4

Laaditaan selvitys ja arvio lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta,
osallisuutta ja päätöksentekoa koskevasta sääntelystä sosiaali- ja
terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Kirsi Ruuhonen, hallitusneuvos ja Maija
Miettinen, erityisasiantuntija

5

Laaditaan selvitys saamelaislasten ja romanilasten hyvinvoinnin ja oikeuksien
toteutumisesta Suomessa

Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Elina Weckström, erikoistutkija

6

Laaditaan koulutuspaketti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen
moninaisuudesta sekä sateenkaariperheistä ammattilaisille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Minna Ahola, erikoissuunnittelija

7

Laaditaan valtakunnallinen toimenpideohjelma luvattomasti
sijaishuoltopaikasta poistumisten ennaltaehkäisyyn, luvattoman poissaolon
aikaiseen toimintaan sekä jälkityöhön

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies

8

Laaditaan ajantasainen selvitys sijaishuollossa tapahtuvasta kaltoinkohtelusta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies

9

Toteutetaan lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lotta Saariluoma, erikoissuunnittelija

10

Toteutetaan lapsiuhritutkimus

Tampereen yliopisto

Noora Ellonen, yliopistonlehtori ja Laura
Mielityinen, tutkija

11

Toteutetaan opas ja koulutuskokonaisuus vaativista erotilanteista ja eron
jälkeisestä väkivallasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Heidi Taskinen, erityisasiantuntija

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Riina-Maria Leskelä, erityisasiantuntija

12

Laaditaan toimintasuunnitelma päihteillä oireilevien lasten ja nuorten
tukemiseksi

13

Lisätään lasten ja nuorten mielenterveystyön vaikuttavuutta
kehittämistarpeiden kartoittamisella ja hyvien käytäntöjen ja osaamisen
tukemisella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Eeva Huikko, ylilääkäri

14

Toteutetaan kehittämishanke palveluiden saavutettavuudesta lapsille ja
nuorille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Johanna Vihtari, projektisuunnittelija ja
Satu Majlander, kehittämispäällikkö

15

Laaditaan yhtenäinen toimintamalli ensitiedon antamiseen. Suomalainen
Lääkäriseura Duodecim laatii Hyvä käytäntö –konsensussuosituksen esitiedon
antamiseen

Lapsistrategia

16

Laaditaan varhaiskasvatukseen ja kouluun ajantasaiset oppituntipaketit
lapsistrategiasta ja lasten oikeuksista

Opetus- ja Kulttuuriministeriö (OKM)

Kirsi Alila, opetusneuvos

17

Toteutetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankekokonaisuus

Opetushallitus (OPH)

Kristina Kaihari, opetusneuvos

18

Toteutetaan hanke lasten osallisuuden vahvistamiseksi
sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

19

Toteutetaan vaikuttamiskampanjat yksityisen sektorin toimijoiden ja julkisen
sektorin kanssa työn ja perheen yhteensovittamisesta

Lapsiasiavaltuutetun toimisto

20

Toteutetaan sivusto lapsiin ja nuoriin kohdistuvan kiusaamisen, seksuaalisen
häirinnän, väkivallan, vihapuheen ja syrjinnän vastaiselle työlle

Opetushallitus (OPH)

Riina Länsikallio, erityisasiantuntija

21

Toteutetaan poikkihallinnollisesti tutkimushanke syrjäytymisvaarassa olevien
ja osattomien lasten ja nuorten tilanteen selvittämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), sisäministeriö
(SM), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja
oikeusministeriö (OM)

Riina-Maria Leskelä, erityisasiantuntija

22

Kartoitetaan keinoja lisätä harrastustoiminnan toimijoiden pedagogista
osaamista sekä tietämystä lapsen oikeuksista ja lasten kehityksestä ja
ikävaiheista

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

23

Toteutetaan pilotti etsivästä harrastustoiminnasta ja nuorisotyön
yhteistyömallista harrastamisen Suomen mallissa yhteistyössä kuntien kanssa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

24

Tuotetaan kattava tietopohja lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseen.
Tilastokeskus suunnittelee lapsia ja nuoria koskevan sivuston tietosisällön

Lapsistrategia

25

Toteutetaan selvityshanke kuntien ja hyvinvointialueiden toteumatietojen
seurannan ja raportoinnin kehittämiseksi sekä niiden oman
lapsibudjetointityön vahvistamiseksi

Valtiovarainministeriö (VM)

Piia Pekola, erityisasiantuntija ja Heidi
Järvenpää, erityisasiantuntija

26

Toteutetaan lapsen oikeuksia ja erityisesti lasten osallisuutta koskeva
koulutuskokonaisuus ammattilaisille

Lapsistrategia

Johanna Laisaari, kansallisen lapsistrategian
pääsihteeri ja kokonaisuuden
koordinaattori Johanna Laaja,
erityisasiantuntija

Sara Mäkäräinen, asiantuntija

27

Toteutetaan kampanja, jossa lapsilta ja nuorilta kysytään ideoita heidän
oikeuksiaan edistäviksi toimenpiteiksi

Lapsistrategia

Laura Kuusio, asiantuntija

28

Kehitetään toimintamalli tukemaan lasten osallistumista yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon digiraatien avulla

Oikeusministeriö

Liisa Männistö, erityisasiantuntija

29

Kansallista lapsistrategiatyötä jatketaan hallituskauden loppuun asti tämän
toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksella sekä muulla
toimintaa tukevalla työllä

Lapsistrategia

30

Kansallisen lapsistrategiatyön jatkuvuus varmistetaan perustamalla kansallinen
lapsistrategiayksikkö

Lapsistrategia

Tuotetaan verkko-opas autismikirjon lasten kanssa työskenteleville
ammattilaisille

Autismiliitto

Elina Vienonen, kehittämistoiminnan
asiantuntija

