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Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista Suomessa
yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Työn perustana on YK:n yleissopimus
lapsen oikeuksista.
Suomen valtio toimittaa heinäkuussa neljännen määräaikaisraportin lapsen oikeuksien
toteutumisesta YK:n komitealle. Vuoden aikana valtuutetun toimisto keskittyy tähän
maaraporttiin vaikuttamiseen sekä oman itsenäisen raportin laadintaan YK:lle. Tätä
varten kerätään lasten omia mielipiteitä sekä muita arvioita lasten oikeuksien tilasta.
Tietoa lapsen oikeuksien toteutumisesta on koottu myös arvioimalla lapsinäkökulmasta
sosiaaliasiamiesten raportteja omien kuntiensa sosiaalipalveluiden toteutumisesta.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto julkistaa raportin vuoden alkupuolella. Valtuutettu
raportoi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa saamelaislasten oikeuksien
toteutumisesta.
Lasten oikeusturvan toteutumista ja sen kehittämistarpeita selvitetään yhteistyössä
valtiovarainministeriön ja lääninhallitusten kanssa. Tavoitteena on järjestää vuoden
aikana valtakunnalliset lasten oikeusturvapäivät sekä alueellisia päiviä eri lääneissä.
Lapsipolitiikan koordinaatio edistyi Suomessa merkittävästi opetusministeriön johdolla
vuoden 2007 aikana. Lapsiasiavaltuutettu osallistuu aktiivisesti lasten, nuorten ja
perheiden politiikkaohjelman työhön. Yhteistyössä edistetään lasten hyvinvoinnin
parempaa tietopohjaa, lapsivaikutusten arviointia ja lasten osallistumista. Lisäksi
vuodelle 2009 suunnitellaan politiikkaohjelman kanssa laajaa lasten oikeuksien
viestintäkampanjaa.
Vuosittain keväällä lapsiasiavaltuutettu antaa kertomuksen toiminnastaan
valtioneuvostolle. Toukokuussa vuosikirjana julkaistavan kertomuksen teemana on
lasten osallistuminen. Aikuisten velvollisuus on turvata lapsille mahdollisuudet
osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä oman mielipiteen ilmaisuun.
Lapsiasiavaltuutetun tavoitteena on lisätä edelleen tapaamisia lasten ja nuorten kanssa.
Yhteistyötä jatketaan keskisuomalaisten yhteistyökoulujen kanssa. Vuoden aikana
kohderyhmänä ovat erityisesti 15-18-vuotiaat. Toimisto esittäytyy ja kokoaa mielipiteitä
myös lasten ja nuorten messutapahtumissa Jyväskylässä.
Lapsiasiavaltuutetun alakouluikäisille suunnattu verkkopalvelu 'Lasten sivut' avattiin
vuoden 2007 lopulla ja sitä kehitetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Agora
Centerin kanssa.
Syksyn 2008 kunnallisvaalit ovat tärkeä lapsipoliittisen vaikuttamisen paikka.
Lapsiasiavaltuutettu pitää lasten ja nuorten osallistumisen sekä hyvinvoinnin teemoja
esillä myös syksyn kunnallisvaalien yhteydessä yhteistyöverkoston kanssa.
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Valtuutettu toimii Suomen Lasten Parlamentti ry:n yhteistyökumppanina. Jyväskylässä
kokoontuu marraskuussa 2008 toinen valtakunnallinen lasten parlamentti, jonka
suunnitteluun toimisto osallistuu.
Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää työssään verkostoitumista, yhteistyötä sekä aktiivista
tiedottamista. Valtuutettu verkostoi kansallisesti lasten osallistumisen asiantuntijoita ja
kokoaa tarvittavista kehittämistoimista yhteisiä linjauksia niin, että lasten oikeus
osallistua toteutuisi paremmin.
Lapsiasiavaltuutetun verkkopalvelua www.lapsiasia.fi käytetään lisäämään työn
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sivustoa täydennetään vuoden aikana pohjoissaamen
kielisellä palvelulla.
Lapsiasiavaltuutetun toimisto saa vuoden 2008 helmikuun alusta yhden lisäviran.
Toimistossa on tämän jälkeen yhteensä neljä virkaa. Toimiston henkilöstövoimavarat
ovat edelleen niukat suhteessa lakisääteisiin tehtäviin, muihin erityisvaltuutettuihin sekä
muiden maiden lapsiasiavaltuutetun toimistoihin. Tavoitteena on lisätä toimiston
vakituisten virkojen määrää vielä yhdellä.
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