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Unicef.fi

-video

http://www.unicef.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=03D9CLB4Ntg


Lapsuus on 

poikkeuksellinen ja 

ainutlaatuinen jakso ihmisen elämässä. 

Varhaisvuosien pohjalle rakentuu sekä 

yksilön että koko yhteiskunnan tulevaisuus. 

Siksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus 

takaa lapselle erityiset oikeudet, 

joita millään muulla ihmisryhmällä ei ole.

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/


”Lasten eriarvoisuus syvenee.
Ei riitä, että lapset voivat 
keskimäärin hyvin. 

Lapsen oikeuksien 
sopimuksen 
voima on ulotettava 
jokaiseen lapseen.”

Inka Hetemäki, UNICEF & 
Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

HS, 19.11.2019

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006312154.html?share=e7bff48ce63eac773cf6cb7950ce73fe


Suuri osa lapsia
koskevista päätöksistä
tehdään kunnissa.

Kunnassa tehtävät päätökset 
vaikuttavat merkittävästi 
siihen, miten kunnassa 
asuvien lasten oikeudet ja 
hyvinvointi toteutuvat.



Lapsiystävällinen kunta -malli 
auttaa kuntia tekemään 
lasten hyvinvoinnin kannalta
oikeita ja pysyviä ratkaisuja 
lasten arjen palveluissa ja 
kunnan hallinnossa.



Lapsiystävällinen kunta -

malli on työväline, jonka 
avulla kunta

• tunnistaa, missä sillä on parannettavaa 
lapsen oikeuksien suhteen

• määrittelee, mitä sen tulee tehdä, 
jotta jokaisen lapsen oikeudet 
toteutuisivat kunnassa 
mahdollisimman hyvin

• seuraa järjestelmällisesti työnsä 
edistymistä.



Katso kahden minuutin video 

Lapsiystävällinen kunta -mallista! 



Lapsiystävällisessä kunnassa

• jokainen lapsi tuntee olevansa 
arvokas

• jokainen lapsi saa elää turvassa

• jokainen lapsi saa harrastaa

• jokaisella lapsella on kavereita 
ja turvallinen aikuinen

• jokainen lapsi saa äänensä 
kuuluviin

• jokainen lapsi huomioidaan 
päätöksenteossa



Mallin taustalla on 
kansainvälisen
UNICEFin 
Child Friendly Cities 
Initiative

Yli 60 maassa
Yli 3 000 kaupungissa

Lisätietoa: Child Friendly Cities -malli

https://childfriendlycities.org/


530 000
Suomessa

asuvaa lasta

47 kuntaa 
eri puolilta
Suomea

Lapsiystävällinen kunta

-malli tavoittaa yli

puolet Suomessa

asuvista lapsista

• Kaikkiaan mallissa mukana

47 kuntaa eri puolilta Suomea.

• Suurin Helsinki (650 000), 

pienin Puumala (2 100)

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsiystavallinen-kunta-mallin-tyovaiheet/lapsiystavallinen-kunta-malliin-hakeminen/lapsiystavallinen-kunta-mallia-toteuttavat


Malli rakentuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen

neljän yleisperiaatteen ympärille

• Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus [2. artikla]

• Lapsen edun ensisijainen harkinta [3. artikla]

• Oikeus elämään ja kehittymiseen [6. artikla]

• Lapsen näkemyksen kunnioittaminen [12. artikla]

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsen-oikeuksien-teemapaketit


Lapsen oikeuksien

sopimus hyväksyttiin

vuonna 1989

Lue lisää: 
• Lapsen oikeuksien sopimus

• Lapsen oikeudet kunnassa

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsen-oikeuksien-teemapaketit


Lapsiystävällinen kunta -työ on

koko kunnan
eri tasojen ja tahojen yhteinen tavoite! 

Konkreettiset  
muutokset 

lasten arjessa

Konkreettiset 
muutokset 

kunnan 
päätöksen-
teossa ja 

hallinnossa

Lapsi-
ystävällinen 

kunta



Tavoitteena rakenteelliset, pitkäkestoiset
muutokset kunnan toiminnassa

Jokaisen 
lapsen 
hyvä 

elämä

Mahdollisimman 
hyviä päätöksiä, 

palveluita, 
kasvuympäristöjä 

ja kohtaamisia 
jokaiselle lapselle. 

Kunnan eri 
toimijoilla on tahto, 

tieto ja taito 
lapsen oikeuksien 

edistämiseen 
kaikessa 

toiminnassaan.



1. Malliin hakeminen
ja 

koordinaatiorakenne

2. Lapsen oikeuksiin
tutustuminen

3. Lapsen
oikeuksien

nykytilan kartoitus

4. Tavoitteet, 
toimintasuunnitelma

ja toteutus

5. Seuranta, arviointi
ja tunnustus

Lapsiystävällinen kunta -mallin työvaiheet

Katso eri

työvaiheiden

tarkemmat

kuvaukset

digipalvelusta.

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsiystavallinen-kunta-mallin-tyovaiheet


Jo 16 kuntaa saanut UNICEFin

Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

• UNICEF ja kunta seuraavat ja arvioivat 
systemaattisesti Lapsiystävällinen kunta 
-työn etenemistä ja tuloksia. 

• Mikäli työ on edennyt tunnustuksen 
kriteerien mukaisesti, UNICEF myöntää
kunnalle Lapsiystävällinen kunta 
-tunnustuksen.

• Tunnustus on voimassa 
kunnan kehittämistyön vaiheesta 
riippuen joko kaksi tai neljä 
vuotta myöntämisen jälkeen.

• Tunnustuksen saaminen edellyttää 
kehittämistyön jatkamista.

Lue lisää: 

• Tunnustuksen saaneet 

kunnat

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsiystavallinen-kunta-mallin-tyovaiheet/yhdessa-eteenpain-vaihe-vaiheelta
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsiystavallinen-kunta-mallin-tyovaiheet/yhdessa-eteenpain-vaihe-vaiheelta/unicefin-lapsiystavallinen-kunta-tunnustuksen
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsiystavallinen-kunta-mallin-tyovaiheet/lapsiystavallinen-kunta-malliin-hakeminen/lapsiystavallinen-kunta-mallia-toteuttavat


Lue lisää

tuloksista

digipalvelusta!

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsiystavallinen-kunta-tyo-mullistaa-koko-organisaatiokulttuurin


”Lapsiystävällisyys näkyy nyt vahvasti kunnan strategiassa 

ja ohjaavissa asiakirjoissa.”

”Malli on ravistellut vakiintuneita toimintatapoja 

kunnassamme. Toimintakulttuurimme on muuttunut.” 

”Tieto ja ymmärrys lapsen oikeuksista on kasvanut. 

Lapsen oikeudet ovat nyt osa kaikkien työntekijöiden 

perehdytystä.”

”Malli on auttanut ymmärtämään, miksi lapsivaikutusten 

arviointia tulee tehdä.”

”Lasten ja nuorten moninainen osallisuus on lisääntynyt 

niin arjen palveluissa kuin päätöksenteossa.”

”Haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret 

otetaan nyt yhä paremmin huomioon.” 

Lue lisää 

tuloksista 

digipalvelussa!

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/oulu-vakiinnutti-lapsivaikutusten-arvioinnin


Mitä UNICEF edellyttää mallissa mukana 
olevalta kunnalta? 

Lapsiystävällinen kunta -mallin pääperiaatteet

• Kunta keskittyy kehittämistyössä kaikkein haavoittuvimmassa 

asemassa oleviin lapsiin ja kunnan suurimpiin 

lapsenoikeusongelmiin.

• Kunnan kehittämistyössä toteutuu lasten osallisuus. 

• Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat koko kuntaa.

• Kunta tavoittelee kehittämistyöllään pitkäkestoisia muutoksia.

• Kunta viestii kehittämistyöstään aktiivisesti.

• Lisäksi UNICEF ja malliin mukaan valittu kunta tekevät ennen 

yhteistyön käynnistymistä sitoumuksen, jossa määritellään 

yhteistyön edellytykset.

Lue yhteistyöstä 

lisää digipalvelusta!

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsiystavallinen-kunta-mallin-tyovaiheet/yhdessa-eteenpain-vaihe-vaiheelta/unicefin-lapsiystavallinen-kunta-tunnustuksen
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lasten-aani-kuuluviin-joka-kunnassa


Mitä UNICEF tarjoaa kunnalle? 

• Kehittämistyön käynnistävän alkukoulutuksen sekä muuta 

tarvittavaa perehdytystä malliin kunnan Lapsiystävällinen kunta -

koordinaatioryhmälle

• Lapsiystävällinen kunta -mallin materiaalit kunnan käyttöön

• Lapsiystävällinen kunta -digipalvelun kunnan käyttöön 

kehittämistyön toteuttamisen tueksi

• Tukea ja sparrausta kunnan koordinaattorille ja 

koordinaatioryhmälle Lapsiystävällinen kunta -työn aikana

• Tukea Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelman 

etenemisen seurantaan ja arviointiin

• Lisäkoulutuksia lapsen oikeuksiin ja lasten hyvinvointiin liittyvissä 

teemoissa

• Materiaalia mallista ja lapsen oikeuksista viestimiseen.

Lue yhteistyöstä 

lisää digipalvelusta!

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lasten-aani-kuuluviin-joka-kunnassa


Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -digipalvelusta!

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/


Ota yhteyttä 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tiimiin:

Mikael Malkamäki, 

asiantuntija

mikael.malkamaki@unicef.fi

050 442 5242

Sanna Koskinen 

erityisasiantuntija

sanna.koskinen@unicef.fi

050 576 2293

Elina Sirén

asiantuntija

elina.siren@unicef.fi

040 588 4391

Erika Turunen

erityisasiantuntija

erika.turunen@unicef.fi

050 321 8625

Oona Kareinen

Asiantuntija, pakolaislapset

oona.kareinen@unicef.fi

050 543 5032

mailto:mikael.malkamaki@unicef.fi
mailto:sanna.koskinen@unicef.fi
mailto:elina.siren@unicef.fi
mailto:oona.kareinen@unicef.fi

