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LAPSIASIAVALTUUTETUN TARKOITUS 

Varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä 
ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. (Laki lapsiasiavaltuutetusta 1 §) 

 
Tehtävä 
Yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen ja vastaavien 

muiden toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. 
(Laki lapsiasiavaltuutetusta 2 §) 

Arvot 
• Lapsen itseisarvon ja kokemusmaailman kunnioittaminen 
• Rohkeus ja riippumattomuus lapsen oikeuksien edistämisessä 
• Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus kaikessa toiminnassa. 
Hyveet 
• Eettisyys 
• Avoimuus 
• Viisaus 
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Tavoitteet 

Lapsiasiavaltuutetun yhteiskunnallinen vaikutustavoite 
Lapsen oikeudet tunnetaan, niitä arvostetaan ja kunnioitetaan. 

 
Lapsiasiavaltuutetun toiminnallinen tavoite 

Lapsiasiavaltuutetun työ on laadukasta, rakentavaa ja vaikuttavaa. 

 
Lapsiasiavaltuutetun henkilöstötavoite 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto on henkisesti, fyysisesti, eettisesti ja 
sosiaalisesti hyvä työyhteisö. 
 
Lapsiasiavaltuutetun talouden tavoite 

Lapsiasiavaltuutetun talous on ekologisesti, taloudellisesti ja 
eettisesti kestävää. 
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Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 

Lapsen asema itsenäisenä 
oikeussubjektina on 

vahvistunut 

YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen mukaiset 
oikeudet tunnetaan - myös 

lasten ja nuorten 
keskuudessa 

Lapsen ihmisoikeuksia 
arvostetaan ja 

kunnioitetaan kaikkialla  

Lapsen kokemuksia ja 
mielipiteitä arvostetaan ja 

hyödynnetään 
yhteiskunnan 

päätöksenteon kaikilla 
tasoilla 

Lapsivaikutusten arviointi 
on vakiintunut osaksi 
säädösvalmistelua ja 

yhteiskunnallista 
päätöksentekoa  

Lapsen elinolot ja 
hyvinvointi ovat 

kehittyneet parempaan 
suuntaan 

Lapset osataan kohdata eri 
yhteiskunnan osa-alueilla 
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Toimintatavat 
Vaikutetaan 

lainsäädäntöön ja 
päätöksentekoon 

Osallistutaan 
yhteiskunnalliseen 

keskusteluun asia ja 
tutkimustieto edellä  

Osallistutaan tilaisuuksiin, 
jotka edistävät 

merkittävästi lapsen 
oikeuksien tunnettavuutta 

Osallistutaan strategisesti 
merkittäviin komiteoihin, 

ohjausryhmiin ja 
työryhmiin 

Välitetään tietoa lasten 
kokemuksista ja 

mielipiteistä 

Koulutetaan ja viestitään 
lapsen oikeuksista 



Toiminnalliset tavoitteet 

Lapsiasiavaltuutetun 
työ otetaan vakavasti  

Viestintä on 
korkealaatuista ja 

ajankohtaista 

Lapsiasiavaltuutetun 
työtä arvostetaan  

Lapsiasiavaltuutetun 
toimivalta tunnetaan 

Lapsiasiavaltuutettu 
on arvostettu ja 

rakentava 
yhteistyökumppani 

Toiminta perustuu 
strategiaan ja 
vuosittaisiin 

suunnitelmiin 

Lapsia koskeva tieto 
välittyy 

päätöksentekijöille ja 
yhteiskuntaan 

Valtuutetun 
lausunnot, aloitteet 
ja kannanotot ovat 

laadukkaita. 

15.10.2019 5 

Toimintatavat 
Seurataan, 

hyödynnetään ja 
välitetään tutkimus- ja 

asiantuntijatietoa. 

Panostetaan 
viestintäosaamiseen 

toimistossa 

Laaditaan strategia ja 
toimintasuunnitelma 

yhdessä  

Kerätään ja välitetään 
tietoa lasten 

kokemuksista ja 
mielipiteistä 

Järjestetään Pyöreän 
pöydän keskusteluja 
kriittisistä aiheista 

Kuullaan Nuoria 
neuvonantajia, 

toteutetaan 
lapsibarometri ja 
asiantuntijaluokat 



Henkilöstötavoitteet 

Johtaminen on 
innostavaa ja tukee 

työntekijöitä. 

Osaamisen 
kehittäminen on 

jatkuvaa. 

Henkilöstöllä on hyvä 
henkinen, fyysinen, 

eettinen ja sosiaalinen 
toimintakyky. 

Työnjako on selkeä ja 
tarkoituksenmukainen. 

Työyhteisö on 
turvallinen ja tukeva. 

Osallisuus on vahvaa. 
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Toimintatavat 
Vahvistetaan 

yhteisöllisyyttä ja 
keskinäistä luottamusta. 

Hyödynnetään 
työterveyshuollon 

palveluita. 

Seurataan henkilöstön 
hyvinvointia ja johdon 
onnistumista CAF- ja 

VMBaro-kyselyn avulla. 

Käytetään tarvittaessa 
työnohjausta. 

Vahvistetaan osaamista 
jakamalla tietotaitoa 
sisäisesti ja ulkoisten 

yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

Tuetaan jatkuvaa 
oppimista ja 

kannustetaan 
lisäkoulutukseen.  

Edistetään joustavasti 
työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamista 

Annetaan jokaisen 
vaikuttaa työnsä 

sisältöihin ja yhteisiin 
asioihin. 

Luodaan yhdessä 
virkistäytymisen ja 

yhteisöllisyyden 
vahvistamisen tapoja. 



Talouden tavoitteet 

Toiminta on 
kustannustehokasta  

Talous tukee toiminnan 
tavoitteita ja vaikuttavuutta 

Talous on ekologisesti, 
taloudellisesti ja eettisesti 

kestävää  
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Toimintatavat 

Taloutta seurataan jatkuvasti 
ja ennakoiden 

Taloudellinen liikkumavara 
kohdennetaan järkevästi 

Hankinnassa noudatetaan 
hyviä käytäntöjä 

Vaalitaan ekologisesti kestäviä 
työtapoja 



Lapsiasiavaltuutetun työmenetelmät 2019 – 2024  

ARVIOI LAPSEN OIKEUKSIEN 
TOTEUTUMISTA 

Lausunnot 

Aloitteet ja kannanotot 

Vuosikirja 

Eduskuntakertomus 

YK:n lapsen oikeuksien komitealle annettava 
määräaikaisraportti 

 

 

SEURAA, TUOTTAA JA 
VÄLITTÄÄ TIETOA LAPSEN 
OIKEUKSISTA 

Lapsibarometri 

Nuoret neuvonantajat 

Asiantuntijaluokat 

Tutkimukset ja selvitykset 

Pyöreän pöydän keskustelut 

LO komitean yleiskommentit 

Luennot ja LOS-koulutus 

Lasten hyvinvoinnin kansalliset 
indikaattorit 

Kansalaisyhteydenotot 

 

 

VERKOSTOI JA RAKENTAA 
YHTEYKSIÄ ERI 

TOIMIJOIDEN VÄLILLE 

Lapsiasianeuvottelukunta 

Sidosryhmätyö 

Kansainväliset yhteydet 

Lapsen oikeuksien viikko 

Vierailut 
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