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Viite Kansallinen lapsistrategia -hanke

Asia Kehysriihessä 11.4.2018 linjatun mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö sekä

opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet kansallisen lapsistrategian

valmistelua koskevan hankkeen

Toimikausi

Ohjausryhmän toimikausi on 1.6.2018 - 28.2.2019

Hankkeen tehtävä ja rajaukset

Osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019-2022 hallitus on päättänyt

käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun.

Tavoitteena on laajasti tutkittuun tietoon nojaava, lapsen etua yhteiskunnallisessa

päätöksenteossa vahvistava, poikkihallinnollinen valmistelutyö. Lapsistrategialla

vahvistetaan lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa sekä syntyvyyden positiivista

kehitystä tulevaisuuteen katsovalla tavalla. Valmistelua ohjaa laajapohjainen

lapsifoommi sekä strategian ohjausryhmän työ.

Hallituskaudet ylittävän, lapsia koskevan toimintapolitiikan valmisteleminen lasten

kasvu- ja elinolojen edistämiseksi edellyttää eri hallintosektoreilla ja laajemmin koko
yhteiskunnassa tehtävää työtä.

Hankkeen tehtävänä on tukea poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019
valmistautuvia tahoja lapsipolitiikkaa uudistavien näkemysten muodostamisessa ja

edistää julkista keskustelua niistä politiikkalinjauksista, joilla lasten ja perheiden
asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan parantaa.



Tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon pemstuvaa toimintakulttuuria

päätöksenteossa ja palveluissa. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi lasten kasvuun,

oppimiseen ja hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, perheiden ja

vanhemmuuden tukeen sekä työelämän perheystävällisyyden vahvistumiseen.

Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot, jo olemassa

oleva sekä hankkeen aikana muodostuva tutkimustieto lasten ja perheiden

hyvinvoinnista ja hallitusten kärkihankkeissa syntynyt tieto lasten ja perheiden aseman

parantamisesta. Lisäksi hyödynnetään hankkeen aikana järjestettävissä tilaisuuksissa

esille nousevat näkökulmat ja laajempi yhteiskunnallinen keskustelu lasten ja perheiden

asemasta.

Lapsistrategian valmistelusta vastaavat perhe- ja pemspalveluministeri Annika

Saarikkoja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Organisointi

Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä. Hankkeelle nimetään projektipäällikkö.

Ohjausryhmän alaisuuteen nimetään alan tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä,

jonka tehtävänä on valmistella tutkittuun tietoon perustuvaa tietopohjaa. Strategisen

tutkimuksen neuvoston käynnissä olevat tutkimushankkeet hyödynnetään

tarkoituksenmukaisella tavalla hankkeessa.

Ohjausryhmä huolehtii myös lasten kuulemisesta.

Ohjausryhmän kokoonpanossa toteutuu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

annetun lain (609/1986) edellytys molempien sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta.

Ohjausryhmän tehtävä ja kokoonpano

Ohjausryhmän tehtävänä on

Tunnistaa ja arvioida yhteiskunnallisia muutosilmiöitä, jotka vaikuttavat lasten

oikeuksien toteutumiseen sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin. Keskeisiä

näkökulmia ovat lasten ja lapsiperheiden taloudellinen, sosiaalinen, sivistyksellinen

ja terveydellinen hyvinvointi ja sen osatekijät, lasten oikeuksien toteutuminen sekä

osallisuus ja osallistuminen.

Tarkastella perheitä ja niiden kykyä ja mahdollisuuksia huolehtia lapsen
kokonaisvaltaisesta kasvusta ja hyvinvoinnista eri toimintasektoreiden (julkinen,



yksityinen ja kolmas sektori) näkökulmista. Tähän liittyy laajasti perheiden
yhteiskunnallinen asema sekä yhteiskunnan rakenteet ja palvelut. Ryhmän tulee

edistää avointa yhteiskunnallista keskustelua lasten ja perheiden asemasta ja tähän

liittyen huolehtia hankkeen viestinnästä.

Hahmotella poikkihallinnollisia toimenpidekokonaisuuksia ja vaihtoehtoisia
lähestymistapoja, jotka tulevaisuudessa vahvistaisivat lapsen edun toteutumista,

työelämän ja koko yhteiskunnan lapsimyönteisyyttä, varhaiskasvatuksen

osallistumista ja oppimistuloksia, lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa

toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa, lasten ja perheiden asemaa sekä

perheiden mahdollisuutta pyrkiä toivomaansa lapsimäärään.

Järjestää erillisiä yhteiskunnallista keskustelua edistäviä tilaisuuksia (lapsifoommi),
joihin kutsutaan kansallisia ja kansainvälisiä tutkijoita ja asiantuntijoita sekä
eduskuntapuolueiden edustajia. Näiden tilaisuuksien fasilitointiin Sitra antaa

asiantuntij atukea.

Säännöllisesti raportoida työn etenemisestä hankkeesta vastaaville ministereille.

Ohjausryhmän kokoonpano

Siimes Suvi-Anne, toimitusjohtaja, TELA ry, puheenjohtaja

Lehikoinen Anita, kansliapäällikkö, opetus-ja kulttuuriministeriö, varapuheenjohtaja

Sillanaukee Päivi, kansliapäällikkö, sosiaali-j a terveysministeriö, varapuheenjohtaja

Jäsenet

Aula Maria-Kaisa, valtiotieteen lisensiaatti

Anttila Tapio, asiamies

Askola Irja, piispa emerita
Heinonen Olli-Pekka, pääjohtaja
Hetemäki Martti, valtiosihteeri
Hintikka Marja, toimittaja
Iivonen Esa, johtava asiantuntija

Itkonen Juha, kirjailija
Junttila Niina, apulaisprofessori

Karila Kirsti, professori
Koski Maija, päätoimittaja
Kouvonen Petra, asiamies

Kurttila Tuomas, lapsiasiavaltuutettu

Kärkkäinen Olli, pääekonomisti
Laakso Marja-Leena, professori

Lahtinen Jarkko, kehittämispäällikkö
Luukkainen Olli, puheenjohtaja
Pennanen Pirjo, johtava lääkäri
Rimpelä Markku, strategia) ohtaj a

Rotkirch Anna, johtaja



Santamäki-Vuori Tuire, johtaja

Tiuraniemi Saara, kustantaja

Ylikännö Minna, johtava tutkija
Välijärvi Jouni, professori
Westlund Onni, kokemusasiantuntija

Asiantnntijasihteeristö

Arrhenius Viveca, sosiaalineuvos, sosiaali-ja terveysministeriö

Kalimaa Maire, neuvotteleva virkamies, sosiaali-ja terveysministeriö

Onnela Anne, opetusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö

Rinkinen Aija, opetusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö

Tekninen sihteeri nimetään myöhemmin.

Raportointi

Hankkeen tulee dokumentoida työnsä kirjallisesti viimeistään helmikuussa 2019.

Valmistelusta raportoidaan Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmälle, tarvittaessa

myös Osaamisen ministeriryhmälleja muille mmisteriryhmille.

Kustannukset ja yleiset määräykset

Opetus-ja kulttuuriministeriö nimittää hankkeelle projektipäällikön ja mahdolliset
selvityshenkilöt kuultuaan sosiaali-ja terveysministeriötä.

Hankkeen menoista vastaa sosiaali-ja terveysministeriö (momentti 33.03.31. proj.

OH330-S33100-01, toiminto 5500500200).
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Tiedoksi Ministeri Sanni Grahn-Laasonen

Ministeri Annika Saarikko
Erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo
Erityisavustaja Daniel Sazonov

Erityisavustaja Hanna-Maija Kause

Erityisavustaja Riikka Pirkkalainen
Erityisavustaja Satu Mäki-Lassila

Ohj ausryhmän j äsenet


