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”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


90% 
lasten arkeen vaikuttavista

päätöksistä tehdään kunnissa.



Lapsiystävällinen 
kunta -mallin 
tavoitteena on

jokaisen lapsen 
hyvä elämä.



Lapsiystävällinen kunta 
varmistaa, että jokaisella 
lapsella on

• vaikutusmahdollisuuksia omassa 
arjessaan ja omissa huolissaan 

• turvallinen aikuinen, joka on  
kiinnostunut lapsesta 

• kaveri, jonka kanssa voi viettää 
aikaa ja tehdä asioita

• koulu, joka antaa lapsen taustoista 
riippumatta jokaiselle 
mahdollisuuden onnistua

• harrastus perheen varallisuudesta 
tai asuinpaikasta riippumatta



✓ Yhdenvertaisuus

✓ Lapsen edun 

ensisijaisuus

✓ Oikeus elämään ja 

kehittymiseen

✓ Osallisuus

Lapsiystävällinen kunta -malli 
perustuu YK:n lapsen oikeuksien 
sopimukseen

Lapsi on oman 

arkensa ja 

hyvinvointinsa 

asiantuntija.



Mallin taustalla
kv-UNICEFin
Child Friendly 
Cities Initiative

Yli 40:ssä maassa
Yli 3000:ssa kaupungissa

Lisätietoa: Child Friendly Cities -malli

https://childfriendlycities.org/


Konkreettiset  
toimenpiteet 

lasten arjessa

Konkreettiset 
muutokset 

kunnan 
päätöksen-
teossa ja 

hallinnossa

Lapsi-
ystävällinen 

kunta

Yhteinen tavoite, mukana koko kunta! 



Tavoitteena rakenteelliset, 
pitkäkestoiset muutokset
kunnan toiminnassa

Kunnan eri toimijoilla on tahto, tieto ja 
taito lapsen oikeuksien edistämiseen 
kaikessa toiminnassaan

Mahdollisimman hyviä päätöksiä, 
palveluita, kasvuympäristöjä ja 
kohtaamisia jokaiselle lapselle. 

Jokaisen lapsen hyvä elämä



30 %
Suomessa 
asuvista lapsista
*29 % v. 2020



Forssa

Hämeenlinna

Jyväskylä

Kirkkonummi

Kittilä

Kokkola

Lahti

Lappeenranta

Lempäälä

Lohja

Nokia

Oulu

Pori

Puumala

Raasepori

Rovaniemi

Seinäjoki

Tammela

Turku

Eurajoki

Isokyrö

Janakkala

Joensuu

Kauhajoki

Keuruu

Kotka

Lapinjärvi

Leppävirta

Liminka

Loppi

Loviisa

Maalahti

Outokumpu

Pedersöre

Porvoo

Ranua 

Riihimäki

Vuosina 2012-2019 

aloittaneet

Vuonna 2020 

aloittavat

Mallissa mukana olevat kunnat



Kartoitus

pohjautuu mallin

sisältöihin

indikaattoreihin

sekä kunnassa jo 

olemassa olevaan

tietoon lasten

hyvinvoinnista.

Lapsiystävällinen kunta -työn vaiheet

1. Tietoa mallista
2. Kunta hakee 

ohjelmaan
3. Kunta hyväksytään 

ohjelmaan
4. UNICEFin pitämä 

alkukoulutus

5. Kunta toteuttaa 
nykytilan 

kartoituksen

6. Kunta 
määrittää / päivittää 

tavoitteet ja toimenpiteet 
kartoituksen pohjalta

7. Kunta tekee  
toimintasuunnitelman 

8. UNICEF ja verkosto 
tukee kuntia

9. Seurantatapaaminen
(vuosittain)

10. Arviointitapaaminen
(ennen tunnustusta)

11. Tunnustuksen 
myöntäminen

(1. syklit 2 vuotta,
seuraavat 4 vuotta) 

Ensimmäinen

kehittämistyön sykli

(vaiheet 4-11) vie noin

kaksi vuotta, jonka

jälkeen kehittämistyö

kunnassa jatkuu.



Mitä UNICEF edellyttää mallissa 
mukana olevalta kunnalta? 

• riittävällä työajalla resursoitua Lapsiystävällinen kunta -koordinaattoria

• riittävällä työajalla resursoitua poikkihallinnollista koordinaatioryhmää

• koko kunnan, eri tasojen ja tahojen sitoutumista pitkäjänteiseen lapsen 

oikeuksien edistämiseen kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja 
palveluissa

• lasten ja nuorten ottamista mukaan kunnan lapsiystävällisyyden 
kehittämiseen sekä lapsia koskevien asioiden valmisteluun ja 

päätöksentekoon

• sitoutumista viestimään kehittämisprosessin tavoitteista, toimenpiteistä ja 

tuloksista kuntalaisille. 

• Lisäksi UNICEF ja malliin mukaan valittu kunta tekevät ennen yhteistyön 

käynnistymistä sopimuksen, jossa määritellään yhteistyön edellytykset.



Mitä UNICEF tarjoaa mallissa 
mukana olevalle kunnalle? 

• malliin liittyvät sisällöt ja materiaalit kunnan käyttöön 

• malliin ja lapsen oikeuksiin liittyvää koulutusta 

• digipalvelun kunnan kehittämistyön ja prosessiohjauksen tueksi 

(loppuvuodesta 2020 alkaen)

• valtakunnallisen Lapsiystävällinen kunta -verkoston sekä -

verkostotapaamiset, joihin osallistuvat mallia toteuttavat kunnat eri 
puolilta Suomea 

• Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kunnan 
kehittämisprosessi ja sen tulokset täyttävät mallin kriteerit

• UNICEFin asiantuntijatukea ja sparrausta mallin toteuttamiseen 
liittyvissä kysymyksissä.



”Lapsiystävällisyys näkyy nyt vahvasti kunnan 

strategiassa.”

”Malli on ravistellut vakiintuneita toimintatapoja 

kunnassamme. Tieto ja ymmärrys lapsen 

oikeuksista on kasvanut.”

”Malli on auttanut ymmärtämään, miksi 

lapsivaikutusten arviointia tulee tehdä.”

”Lasten ja nuorten moninainen osallisuus on 

lisääntynyt niin arjen toiminnoissa kuin 

päätöksenteossa.”

”Lasten yhdenvertaisuustyötä on toteutettu 

systemaattisemmin.”

Tuloksia kunnista:

Lisää tuloksista: 
Owal Groupin 

vaikuttavuusarviointi 2017

https://www.mesaatio.fi/wp-content/uploads/2016/09/UNICEF-lapsiystävällinen-kunta-Loppuraportti-FINAL-004.pdf


13 kuntaa saanut UNICEFin

Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

UNICEF arvioi sekä kunnan kehittämisprosessia 

että saavutettuja tuloksia.

Tunnustuksen saaminen edellyttää mm.
• koko kunnan sitoutumista mallin  toteuttamiseen 

ja kehittämistyöhön

• rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää, 

pitkäjänteistä työtä

• lapset ja nuoret ovat vahvasti mukana työssä

• Kunnassa huomioidaan erityisesti 

haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja 

lapsiryhmät.



UNICEF uudistaa ja kehittää

Lapsiystävällinen kunta -mallia

vuosien 2019-20 aikana

Tulossa syksyllä 2020:

✓ Uudistetut mallin sisällöt: 

viisi teemapakettia (ent. 10 rakennuspalikkaa) 

sekä indikaattorit

✓ Uusi Lapsiystävällinen kunta -digipalvelu



Lapsen oikeudet toteutuvat yhä paremmin                
jokaisen Suomessa asuvan lapsen arjessa.

Kunnissa parempia päätöksiä ja konkreettisia tekoja lapsille

Kymmeniä uusia kuntia mukaan malliin

Uudistetut mallin sisällöt ja 
Lapsiystävällinen kunta -digipalvelu julkaistaan

Visiona lapsiystävällinen Suomi:

UNICEFin tavoitteena 80 LYK-kuntaa 2023

syksy 2020

2020-23



Lähtekää rakentamaan
kanssamme lapsiystävällistä
Suomea!

Vuoden 2020 
haku uusille kunnille

on avoinna 30.11. saakka.

Katso hakuohjeet nettisivuiltamme
tai kysy lisää UNICEFilta! 

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/mukaan-malliin/


UNICEFin LYK-tiimi:

Mikael Malkamäki, koordinaattori

mikael.malkamaki@unicef.fi

050 442 5242

Johanna Laaja, erityisasiantuntija

johanna.laaja@unicef.fi

040 721 1515

Sanna Koskinen, erityisasiantuntija

sanna.koskinen@unicef.fi

050 576 2293

mailto:mikael.malkamaki@unicef.fi
mailto:johanna.laaja@unicef.fi
mailto:sanna.koskinen@unicef.fi


Lähteet ja lisätietoa:
www.unicef.fi/lapsiystavallinenkunta

• 7 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa - Opas Lapsiystävällinen 

kunta -mallia toteuttavalle kunnalle (huom. tähän tulossa 

muutoksia loppuvuonna 2020)

• Lapsiystävällinen kunta -mallin rakennuspalikat ja tarkistuslistat

(huom. tähän tulossa muutoksia loppuvuonna 2020)

• Arviointiraportti mallin vaikuttavuudesta ja tuloksista kunnissa 

(Owal Group 2017)

• Lapsiystävällinen kunta -mallin hyvät käytännöt -koonti (2017)

• UNICEFin kansainvälisessä Child Friendly Cities -mallissa 

mukana olevat maat

• Child Friendly Cities Handbook

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/Vaikuttaminen/7-askelta-kohti-+lapsiystavallista-kuntaa-2015.pdf
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/Vaikuttaminen/LYK_Rakennuspalikat+ja+tarkistuslistat_nettiversio.pdf
https://www.hyvanmitta.fi/caset/case-lapsiystavallinen-kunta-suomen-unisef/
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/hyvat-kaytannot-lapsiystavallinen-kunta.pdf
https://childfriendlycities.org/
https://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/04/unicef-child-friendly-cities-and-communities-handbook.pdf

