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Nyt käsillä oleva lapsen oikeuksien kansallinen viestintästra- toimenpiteitä, jotka lisäävät myös lapsen oikeuksien tun-
tegia 2022–2026 ponnistaa liikkeelle tilanteesta, jossa voi- nettuutta eri kohderyhmien keskuudessa. Lapsistrategian 
daan pyrkiä pikemminkin vahvistamaan käynnissä olevaa toimeenpano voi siten tukea lapsen oikeuksien viestinnän 
hyvää kehitystä kuin muuttamaan suuntaa. Lapsen oikeudet kokonaisuutta, ja vastaavasti lapsen oikeuksien viestintä voi 
tunnetaan aiempaa paremmin ja viestinnän rakenteet ovat tukea lapsistrategian tavoitteiden toteutumista.
selkeät ja toimivat. Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia on kir-

Vaikka lapsen oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö ja rakenteet joitettu Lastensuojelun Keskusliitossa lapsiasiavaltuutetun 
ovat Suomessa pääosin kunnossa, on käytännön toimeen- toimeksiannosta vuonna 2021. Työtä ovat ohjanneet lapsi-
panossa vielä puutteita. Näin on esimerkiksi lasten osalli- asiavaltuutettu sekä lapsen oikeuksien viestinnän ohjaus-
suuden toteutumisen, yhdenvertaisuuden ja lapsivaikutusten ryhmä.2 Työn taustaksi on toteutettu laaja sidosryhmäkyse-
arviointien käytännön soveltamisen osalta. ly ja useita taustahaastatteluja keskeisten lapsen oikeuksien 

Lapsen oikeuksien viestintästrategian lähtökohtana on toimijoiden parissa.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka asettaa valtiolle teh-
tävän tiedottaa sopimuksen velvoitteista niin aikuisille kuin 
lapsille (42 artikla). Sopimuksen toimeenpanoa ohjeistavas-
sa YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentissa 5 
todetaan, että mikäli sopimusvelvoitteita ei tunneta, lasten 
oikeudet jäävät hyvin todennäköisesti useiden lasten osalta 
toteutumatta. Komitea ehdottaa yleiskommentissaan katta-
van tiedottamisstrategian laatimista. 

Suomessa otettiin käyttöön edellinen lapsen oikeuksien 
kansallinen viestintästrategia vuonna 2010, minkä jälkeen 
toimintaympäristö on muuttunut paljon: sopimuksen tunnet-
tuus on kasvanut, lapsen oikeuksista viestivien toimijajoukko 
on laajentunut sekä monipuolistunut ja lapsen oikeuksien 
asema esimerkiksi opetussuunnitelmissa on vahvistunut. 

Helmikuussa 2021 julkaistu Suomen ensimmäinen kan-
sallinen lapsistrategia viitoittaa lapsen oikeuksien toteutta- 2 Lapsen oikeuksien viestinnän ohjausryhmään vuonna 2021 kuuluivat lapsi- 

asiavaltuutettu Elina Pekkarinen (pj.), Annaleena Aira (lapsiasiavaltuutetun toimisto), 
miseksi tehtävää työtä useiksi hallituskausiksi eteenpäin, ja Mikko Cortés Téllez (opetus- ja kulttuuriministeriö), Hanna Heinonen/Ulla Siimes 

jo ensimmäinen toimeenpanosuunnitelma1 sisältää useita (Lastensuojelun Keskusliitto), Inka Hetemäki (Suomen UNICEF), Milla Kalliomaa 
(Mannerheimin Lastensuojeluliitto), Ylva Krokfors/Sari Valjakka (Vammaisfoorumi), 

1 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0 Marjaana Larpa (opetus- ja kulttuuriministeriö) sekä Juuli Hurskainen (Lastensuoje-
lun Keskusliitto, siht.).

TausTa ja TarkoiTus

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-868-0
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2 Lapsen oikeuksien 
viestintä tänään 
Suomessa 
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Kuva 1: Lapsen oikeuksien  
viestintää vuosina 1990–2022.

LaPsEN oikEuksiEN ViEsTiNTÄ

Lapsen oikeuksien tunnettuus on Suomessa noussut viime 
vuosina. Eniten kasvua on tapahtunut nuorimmissa ikäryh-
missä. Viestintä suoraan lapsille ja nuorille on ollut vaikut-
tavaa ja lapset ja nuoret ovatkin olleet lapsen oikeuksien 
viestinnän erityisenä kohderyhmänä.

Lapsen oikeuksien tehokasta toteutumista vaikeuttaa kui-
tenkin edelleen se, ettei lapsen oikeuksien sopimusta ja sen 
velvoitteita tunneta riittävästi lasten itsensä, vanhempien, 
muiden kasvattajien sekä julkisen hallinnon toimijoiden 
piirissä. Samalla jatkuvasti muuttuva mediamaisema ja toi-
mintaympäristö asettavat lapsen oikeuksien toteutumiselle 
uusia haasteita, joihin on pystyttävä vastaamaan ja joita 
on pystyttävä seuraamaan.

Lapsen oikeuksien sopimusta koskeva viestintä oli vielä 
2000-luvun alkupuolella Suomessa hajanaista, koordinoi-
matonta, järjestölähtöistä ja kampanjamuotoista. Sen jälkeen 
toimintaympäristössä on tapahtunut paljon myönteistä ke-
hitystä. Vuoden 2010 lapsen oikeuksien viestintästrategian 
käyttöönoton jälkeen toimijoiden ja viestinnän määrä on 
kasvanut. Voimaan on tullut kansallinen lapsistrategia, jonka 
tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. 
Yhä useampi järjestö ja säätiö sanoittaa toimintaansa lapsen 
oikeuksien kautta ja viestii lapsen oikeuksien sopimuksesta. 
Parantunut tietoisuus näkyy myös lainvalmistelussa, jossa 
yhä useammin huomioidaan lapsen oikeuksien sopimus. 

Lapsen oikeuksien viestinnälle on luotu yhteisiä raken-
teita ja suunnitelmallisuutta, ja valtio on tiivistänyt yh-
teistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa, mikä on mahdol-
listanut notkeamman ja moniulotteisemman viestinnän 
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Kuva 2: Lapsen oikeuksien  
viestinnän onnistumisia  
sidosryhmien näkökulmasta.

sekä tiiviimmän yhteyden tiettyihin kansalaisryhmiin kuin 
muutoin olisi mahdollista.3

Lapsen oikeuksien tunnettuus on kehittynyt lähivuosina 
positiivisesti sekä aikuisväestön että lasten ja nuorten kes-
kuudessa ja lapsilla on pääsääntöisesti kokemus siitä, että 
heitä kohdellaan hyvin ja he voivat vaikuttaa omiin asioi-
hinsa (LSKL: Omnibus-kyselyt 2008–2020 sekä lasten kyse-
lyt 2017 ja 2021).

Eri lapsiryhmien välillä on kuitenkin isoja eroja oikeuk-
sien toteutumisessa. Suomessa elää eri tavoin haavoittuvassa 
asemassa olevia lapsia, joiden oikeuksien toteutumiseen liit-
tyy enemmän puutteita kuin muilla, ja jotka usein tuntevat 
oikeutensa muita huonommin (ks. esim. oikeusministeriö 
2020). Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä, vammaisilla 
lapsilla, maahanmuuttajilla, etnisillä vähemmistöillä ja ko-
din ulkopuolelle sijoitetuilla on muita enemmän esimerkiksi 
syrjinnän kokemuksia (Kouluterveyskysely 2017). 

Osallistumisoikeuksien toteutumisessa on puutteita joi-
denkin lapsiryhmien, kuten pienten tai vammaisten lasten 
kohdalla. Lasten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan 
edelleen aikuislähtöisesti ja edustuksellisten rakenteiden kaut-
ta. Lisäksi kiihkeätahtinen ja ryöpsähtelevä mediamaisema 
sekä haastaa lapsen oikeuksia että tarjoaa lapsen oikeuksien 
viestinnälle uusia väyliä. Lapset itse ovat nostaneet esille 
huolia muun muassa ilmastosta, mielenterveyspalvelujen 
riittävyydestä sekä keskustelukulttuurin polarisoitumisesta.

Verkostomainen rakenne, jossa opetus- ja kulttuuriminis-
teriö rahoittaa ja lapsiasiavaltuutettu ohjaa Lastensuojelun 
Keskusliiton koordinoimaa ja osin rahoittamaa kansallista lap-
sen oikeuksien viestintää on todettu toimivaksi ja yhteistyötä 

3 Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa lapsen oikeuksien viestintäverkostoa, jota 
ohjaa lapsiasiavaltuutettu ja koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto. Verkostoon 
kuuluu laaja osallistujajoukko valtion ja järjestöjen edustajia.

LaPsEN oikEuksiEN ViEsTiNTÄ
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Kuva 3: Valtiorahoitteisen lapsen 
oikeuksien viestintäverkoston 
rakenne Suomessa.

LaPsEN oikEuksiEN ViEsTiNTÄ
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vahvistavaksi. Käytännön toteuttajana on lapsen oikeuksien 
viestintäverkosto, johon kuuluu toimijoita niin valtionhal-
linnosta kuin kansalaisyhteiskunnasta.

2.1 Tausta-aineistot
Tässä strategiassa kuvattujen strategisten tavoitteiden ja mit-
tareiden valinta pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien komitean 
suosituksiin, lapsen oikeuksien viestinnän toimijoiden kes-
kuudessa toteutettuun sidosryhmäselvitykseen sekä kyselyyn 
10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille4.

Sidosryhmäkysely lähetettiin lapsen oikeuksien kannalta 
keskeisiksi katsotuille, järjestöissä, kunnissa, ministeriöissä 
ja tutkimuksen parissa toimiville henkilöille. Kyselyssä sel-
vitettiin vastaajan näkemyksiä lapsen oikeuksien viestinnän 
keskeisimmistä tavoitteista, kohderyhmistä, keinoista ja ai-
emmista onnistumisista. Kyselyyn vastasi yhteensä 91 hen-
kilöä (vastausprosentti oli 24) ja 85 % heistä oli järjestöjen 
ja kuntien toimijoita. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty eri-
tyisesti kohderyhmien ja viestinnän sisällöllisten painopis-
teiden määrittelyssä.

Lasten kyselyyn (2021) vastasi 16 636 iältään 10–17-vuo-
tiasta lasta ja nuorta. Kyselyn perusteella lapset tuntevat lap-
sen oikeuksien sopimuksen aiempaa paremmin (56 % v. 2017, 
71 % v. 2021) ja muistavat useammin sitä käsitellyn omassa 
koulussaan (42 % v. 2017, 63 % v. 2021). Aiempaa harvempi 
näkee, että lasten mielipidettä kysytään liian harvoin heitä 
koskevissa kysymyksissä (57 % v. 2017, 49 % v. 2021). 

4 Viestintästrategian liitteessä 1 Nykytilan analyysi kuvataan lapsen oikeuksien  
viestinnän kehitystä ja tämänhetkistä tilannetta sekä tausta-aineistoja tarkemmin.

LaPsEN oikEuksiEN ViEsTiNTÄ
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Toimijat ja 
kohderyhmät 3
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Kuva 4: Kansallisen lapsen 
oikeuksien viestinnän rakenne: 
toimijat ja kohderyhmät.

Tehokas viestintä edellyttää kohderyhmien tunnistamista ja 
tavoitteiden määrittelyä. Tässä luvussa tarkastellaan nykyti-
lannetta ja viestintätarpeita eri toimijoiden ja kohderyhmien 
osalta. Kohderyhmäjaottelua ei tule tarkastella kategorisesti, 
vaan yhtenä mahdollisena tapana jäsentää toimijoiden roo-
leja ja vastuita.

Toimijat ja kohderyhmät on tässä strategiassa jaettu kol-
meen ryhmään (kuva 4). Eri ryhmiin kuuluvat tahot voivat 
lapsen oikeuksien viestinnän näkökulmasta olla samaan ai-
kaan joko aktiivisia toimijoita, viestinnän kohderyhmiä tai 
molempia.

Vastuutahot tarkoittaa tässä jaottelussa valtiota ja eri taho-
ja, joille se on lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoon 
liittyviä tehtäviään hajauttanut (kunnat, hyvinvointialueet). 
Viime kädessä valtio on vastuussa siitä, että sopimukseen 
liittyvä tiedottamisvelvoite täytetään, ja sen tulee paitsi to-
teuttaa tätä velvoitetta, myös seurata tämän toteutumista. 
Valtio voi edistää lapsen oikeuksien tunnettuutta niin sää-
dös-, resurssi- kuin informaatio-ohjauksen keinoin.

Toteuttajat ovat tahoja, jotka toiminnallaan edistävät 
lapsen oikeuksien tunnettuutta tai vaikuttavat siihen, miten 
oikeudet lasten ja nuoren arjessa toteutuvat. Tähän ryhmään 
kuuluvat esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden parissa 
työskentelevät eri alojen ammattilaiset, järjestöt ja media. 
Vanhemmat sekä toteuttavat lapsen oikeuksia omalta osal-
taan että ovat oikeutettuja saamaan kasvatustehtäväänsä 
valtiolta tukea.

Oikeudenhaltijat tarkoittaa lapsia ja nuoria, mutta tässä 
jaottelussa sillä tarkoitetaan osittain myös vanhempia, joilla 
on lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan sekä ensisijainen 

ToimijaT ja kohdEryhmÄT 
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kasvatusvastuu että oikeus saada tukea kasvatustehtävässään. ja velvoittavuudesta on tarpeen edelleen lisätä ja huomioida 
Seuraavaksi tarkastellaan näitä kolmea ryhmää tarkemmin. kaikki hallinnon tasot, myös sote-uudistuksen myötä synty-

vät hyvinvointialueet. Tämän viestintästrategian pohjatyön 
3.1 Vastuutahot perusteella ymmärrystä tulee lisätä erityisesti lapsen oikeuk-
Suomessa valtio toteuttaa lapsen oikeuksien sopimuksen tie- sien sopimuksen velvoittavuuden, lapsivaikutusten arvioinnin 
dottamisvelvoitetta sekä itse että yhteistyössä muiden toi- sekä lasten osallistumisoikeuksien osalta. 
mijoiden kanssa. Velvoite turvata perus- ja ihmisoikeuksien Vuonna 2021 valmistuneeseen kansalliseen lapsistrategi-
toteutuminen sisältyy myös perustuslakiin (22 §). Lisäksi laki aan ja Marinin hallituksen sitä koskevaan toimenpidesuun-
lapsiasiavaltuutetusta määrittelee valtuutetun tehtäväksi ar- nitelmaan on kirjattu useita kouluttamiseen, tiedottamiseen 
vioida ja edistää lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista. ja viestintään liittyviä toimenpiteitä, jotka osaltaan vastaa-

Valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien viranhaltijat ovat vat myös tämän viestintästrategian pohjatyössä havaittui-
sekä lapsen oikeuksien viestinnän vastuutahoja että toteut- hin tarpeisiin. 
tajia. Eduskunnan oikeusasiamies valvoo lapsen oikeuksien Lapsen oikeuksien määräaikaisraportointiprosessi ja tä-
toteutumista. Valtio rahoittaa lisäksi opetus- ja kulttuurimi- män viestintästrategian toimeenpanokaudella saatavat lap-
nisteriön kautta Lastensuojelun Keskusliiton koordinoiman sen oikeuksien komitean suositukset tarjoavat viestinnälle 
kansallisen lapsen oikeuksien viestintäverkoston toimintaa luontevan tarpeen ja mahdollisuuden. Näiden viestinnän on 
sekä ulkoministeriön tuella viestintä- ja globaalikasvatus- oltava suunnitelmallista ja seurattua.
hankkeita.

Lapsiasiavaltuutettu tuo toiminnassaan aktiivisesti esille 3.2 Toteuttajat
lapsen oikeuksien sopimusta, tekee vaikuttamistyötä lapsen Lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat ammattilaiset, 
aseman parantamiseksi ja on muun muassa käännättänyt kuten opettajat ja sosiaalityöntekijät, mutta myös esimerkik-
lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit suomeksi. Lap- si poliisit ja tuomarit, ovat lapsen oikeuksien toteuttajia ja 
siasiavaltuutettu myös raportoi lapsen oikeuksien tilasta viestinviejiä. Siksi eri ammattilaisten perus- ja täydennys-
säännöllisesti valtioneuvostolle ja eduskunnalle. koulutuksissa on oltava riittävä määrä opintoja, joiden avulla 

Lapsen oikeuksien määräaikaisraportointiprosessissa on varmistetaan sopimuksen tuntemus ja taito tulkita sitä eri 
tunnistettu, ettei valtion ja kuntien viranomaisissa tunne- konteksteissa. Oikeusministeriö on raportissaan (2020) to-
ta sopimusta tai lapsen oikeuksien komitean suosituksia ja dennut tarpeen tehostaa lasten parissa työskentelevien am-
yleiskommentteja riittävästi. Julkishallinnossa tarvitaan laa- mattilaisten koulutusta. 
jemmin tietoa ja ymmärrystä lapsen oikeuksien sopimuksen Nykyiset perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman sekä 
sisällöistä ja velvoitteista. Tietoisuutta sopimuksen sisällöstä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tuovat monin tavoin 

ToimijaT ja kohdEryhmÄT 
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Kuva 5: Keskeiset viestinnän koh-
deryhmät sidosryhmäselvityksen 
perusteella.

esiin ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä ja vel- Eri alojen ammattiliitoilla ja järjestöillä on merkittävä 
voittavat sekä toteuttamaan että opettamaan lapsen oikeuksia. rooli lapsen oikeuksien viestinnässä. Ne voivat sekä tuoda 
Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että demokratia- ja ihmis- oman alansa asiantuntemusta lapsen oikeuksien viestinnän 
oikeuskasvatuksen osaamistaso opettajien keskuudessa on sisältöihin että toimia kanavana kansalaisten sekä eri alojen 
vaihtelevaa ja edelleen yksittäisten opettajien aktiivisuuden ammattilaisten tavoittamiselle. Lapsen oikeuksien viestintä-
varassa5. Koulujen kiinnostus esimerkiksi lapsen oikeuksien verkosto on Suomessa yhdistänyt näitä liittoja ja järjestöjä 
viikkoa kohtaan on kasvussa ja opetusmateriaaleja käyte- ja vahvistanut niiden mahdollisuuksia lapsen oikeuksista 
tään ahkerasti. viestimiseen. 

Median rooli on lapsen oikeuksien viestinnässä kahtalainen. 
Se on ensinnäkin keskeinen kanava kohderyhmien tavoitta-
miseksi6. Toisaalta se on myös kohderyhmä itse: toimittajat 
tarvitsevat tietoa lapsen oikeuksista, jotta niitä ei loukata 
uutisoinnissa tai haastatteluissa, eikä lapsen ihmisoikeuk-
sista anneta virheellistä kuvaa. Median roolia on tarpeen 
aktivoida. Esimerkiksi Ylellä julkisrahoitteisena toimijana on 
sekä velvoite että mahdollisuus viestiä lapsen oikeuksista ja 
tavoittaa lapsia ja nuoria kattavasti.

3.3 Oikeuden haltijat: lapset, nuoret 
ja vanhemmat
Vaikka lapsen oikeuksien tunnettuus on lasten ja nuorten 
keskuudessa kehittynyt hyvään suuntaan, sitä tulee edelleen 
lisätä ja vahvistaa. Oikeusministeriön raportin (2020) mukaan 
kuntien tulisi tiedottaa lapsille heidän oikeuksistaan nykyistä 
laajemmin, heille sopivassa muodossa ja heidän käyttämiään 
viestintäkanavia hyödyntäen. Lasten ja nuorten vertaistie-
dottamista tulisi raportin mukaan vahvistaa. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että haavoit-
tuvassa asemassa olevat lapset tuntevat oikeutensa. Tämän 
viestintästrategian valmistelussa tunnistettiin lisäksi tarve 

5 https://www2.helsinki.fi/fi/projektit/ihmisoikeudet-demokratia-arvot-ja-dialo- 6 Esimerkiksi Lastensuojelun Keskusliiton ja Helsingin Sanomien toteuttama Lasten 
gi-kasvatuksessa/hankkeen-tausta vaalipaneeli tavoitti vuonna 2021 noin 70 000 katsojaa, joista osa kokonaisia koulu-

luokkia.

ToimijaT ja kohdEryhmÄT 

https://www2.helsinki.fi/fi/projektit/ihmisoikeudet-demokratia-arvot-ja-dialogi-kasvatuksessa/hankke
https://www2.helsinki.fi/fi/projektit/ihmisoikeudet-demokratia-arvot-ja-dialogi-kasvatuksessa/hankke
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lisätä aikuisten tietoa ja ymmärrystä eri lapsiryhmistä ja 
näille kuuluvista oikeuksista.

Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsensa oikeuksien turvaaja-
na ja puolustajana. Tämän strategian taustatyössä tunnistet-
tiin tarve huomioida vanhemmat aiempaa systemaattisemmin 
sekä viestinnän kohderyhmänä ja oikeuksien haltijana että 
lapsen oikeuksien viestinnän toteuttajina. Tämä voi tapahtua 
kampanjoiden ja mediaviestinnän lisäksi palveluverkoston, 
kuten neuvolan ja perhekeskusten kautta. 

ToimijaT ja kohdEryhmÄT 
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Visio ja missio 4



17LAPSEN OIKEUKSIEN KANSALLINEN VIESTINTÄSTRATEGIA

Kuva 6: Lapsen oikeuksien  
viestinnän visio ja missio.

Visio ja missio 
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Strategiset 
tavoitteet5
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Kuva 7: Lapsen oikeuksien 
viestinnän strategiset tavoitteet 
vuosina 2022–2026

Lapsen oikeuksien viestinnän onnistumisen kannalta on olen-
naista, että kaikki osapuolet tuntevat omat velvollisuutensa, 
roolinsa ja tehtävänsä. Vastuunjaon on oltava selkeä. Tässä 
strategiassa on asetettu kolme strategista päätavoitetta, jotka 
liittyvät olennaiseksi havaittuihin toimijarooleihin. Näistä 
jokaiselle on asetettu 2–4 keskeistä käytännön toimenpidet-
tä, joiden kautta tavoitteen toteutumista edistetään strate-
giakaudella. Toimenpiteitä ja niiden toteuttajia tarkastellaan 
tarkemmin liitteessä 2. 

Tavoite 1: Vastuutahot tuntevat 
velvollisuutensa lapsen oikeuksien 
viestinnässä ja toteutumisessa
Julkishallinnolla on korostunut rooli ja velvollisuus lapsen 
oikeuksien toteuttajana ja viestijänä. Valtiolla on velvollisuus 
tiedottaa sopimuksesta lapsille ja aikuisille, raportoida YK:n 
lapsen oikeuksien komitealle sopimuksen toimeenpanosta ja 
saattaa raportoinnin tulokset laajalti ihmisten tietoon. 

Strategiakaudella 2022–2026 tavoitellaan lapsen oikeuksia 
koskevan ymmärryksen lisääntymistä valtionhallinnossa ja 
kunnissa koulutuksen ja tietopakettien sekä lapsen oikeuk-
sien määräaikaisraportointia koskevan tiedon avulla. Lisäksi 
edistetään lapsivaikutusten arviointia tarjoamalla siitä hel-
posti lähestyttävää materiaalia ja toimivia työkaluja.
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Toimenpide 1.1: Lisätään ymmärrystä lapsen oikeuksista 
ja niiden velvoittavuudesta julkishallinnossa

Toimenpide 1.2: Tarjotaan päätöksentekijöille ja valmis-
telijoille ymmärrettävää ja selkeää tietoa lapsivaikutusten 
arvioinnista
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Tavoite 2: Toteuttajat aktivoituvat 
viestimään lapsen oikeuksista 
oikeissa kanavissa
Jotta lapsen oikeudet toteutuvat, on lasten arkiympäristön 
toimijoiden viestittävä niistä aktiivisesti ja johdonmukaisesti 
sekä tunnettava ne hyvin. Vanhemmat sekä lapsen lähellä 
toimivat kasvatus- ja koulutusalan ammattilaiset ovat tässä 
merkittävässä roolissa. Hiukan kauempana lapsen arjesta – 
mutta vanhemmille ja ammattilaisille viestimisen ytimessä 
– ovat järjestötoimijat, kuntien, hyvinvointialueiden ja val-
tion virkamiehet sekä median edustajat. He kaikki ovat nii-
tä, joiden aktiivinen oma toiminta vaikuttaa merkittävästi 
lapsen oikeuksien toteutumiseen arjen tasolla.

Strategiakaudella tavoitellaan opettajien ja muiden kas-
vatusalan ammattilaisten osaamisen vahvistamista ihmis-
oikeuksien ja lapsen oikeuksien kasvatuksessa, aktivoidaan 
mediaa toteuttamaan omaa rooliaan sekä lisätään vanhem-
pien tietoisuutta lapsen oikeuksista ottamalla heidät erityi-
seksi viestinnän kohderyhmäksi. Lisäksi jatketaan lapsen 
oikeuksien viestinnän johdonmukaisuuden ja kattavuuden 
lisäämistä vankistamalla ja varmistamalla lapsen oikeuksien 
viestintäverkoston toimintaa.

Toimenpide 2.1: Kannustetaan ammattilaisia vahvistamaan 
osaamistaan lasten ihmisoikeuskasvatuksessa 
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Toimenpide 2.2: Vankistetaan lapsen oikeuksien viestin-
täverkoston toimintaa

Toimenpide 2.3: Aktivoidaan mediaa viestimään lapsen 
oikeuksista
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Toimenpide 2.4: Lisätään vanhempien tietoisuutta lapsen 
oikeuksista

Tavoite 3: Lapset ja nuoret 
saavat riittävästi tietoa omista 
oikeuksistaan
Lapsille ja nuorille suunnattu lapsen oikeuksien viestintä 
on ollut selvitysten perusteella vaikuttavaa, ja kaipaa pi-
kemminkin vahvistamista kuin suunnan muutosta. Lapsen 
oikeuksien viestinnässä kuunnellaan herkällä korvalla lasten 
omia kokemuksia ja ajatuksia, ja viestinnän toimia peilataan 
vuosittain niihin.

Lasten kokemus omien oikeuksien tuntemuksesta sekä 
toteutumisesta kuitenkin vaihtelee paljon, ja tulevalla stra-
tegiakaudella erityishuomiota suunnataan haavoittuvassa 
asemassa oleville lapsiryhmille viestimiseen. Toimenpiteitä 
suunnataan myös lasten osallisuuden toteutumiseen sekä 
lapsen oikeuksiin digitaalisessa mediassa. 
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Toimenpide 3.1: Vahvistetaan viestintää lapsen oikeuksista 
haavoittuvassa asemassa oleville lapsiryhmille ja heikoim-
massa asemassa olevista lapsiryhmistä

Toimenpide 3.2: Kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten 
oikeuksien toteutumiseen digitaalisissa ympäristöissä ja 
digitaalisten palvelujen suunnittelussa
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Strategian seuranta 
ja mittarit6
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Tämän strategian, sen tavoitteiden ja toimenpiteiden to-
teutumista seuraa Suomessa lapsiasiavaltuutetun toimisto 
yhdessä lapsen oikeuksien viestinnän ohjausryhmän kans-
sa. Heidän apunaan seurannassa toimii lapsen oikeuksien 
viestintäverkosto. 

Strategian ja sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutu-
mista seurataan pitkin matkaa liitteen 2 toimenpidelistauksen 
mukaisesti ja sitä päivittäen, mutta laajempi toteutumisen 
arviointi toteutetaan strategiakauden lopulla. Lapsiasiaval-
tuutettu ja lapsen oikeuksien viestinnän ohjausryhmä tar-
kastelevat pitkin matkaa myös mahdollisia aukkopaikkoja 
strategiassa.

Seurantatietoa voi hyödyntää ja viestinnän onnistumista 
arvioida myös osana lapsen oikeuksien sopimuksen määräai-
kaisraportointiprosessia. Valtion lisäksi lapsiasiavaltuutettu, 
eduskunnan oikeusasiamies sekä kansalaisjärjestöt jättävät 
prosessissa omat raporttinsa. 

Strategian liitteet
Tätä lapsen oikeuksien kansallista viestintästrategiaa täy-
dennetään kolmella liitteellä. Ne ovat:
Liite 1) Nykytilan analyysi
Liite 2) Toimenpiteet, niiden vastuut ja seuranta 
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