
Maakunnalliset lapsiasiavaltuutetut 
edistämään lapsen oikeuksia



Maakunnallisen
lapsiasiavaltuutetun

tehtävät

Edistää 
lapsen oikeuksien ja edun toteutumista 

maakunnassa ja kunnissa

Edistää lapsen 
oikeuksien toteu-
tumista ja seuraa 

lasten 
elinolosuhteita ja 

hyvinvointia.

Kehittää  
maakuntien ja 

kuntien 
päätöksentekoa ja 

toimintaa lapsia 
koskevissa asioissa.

Tukee 
lapsivaikutusten 

arvioinnin 
käyttöönottoa ja 

osallistuu sen 
kehittämiseen ja 
koordinointiin.

Pitää yhteyttä 
lapsiin ja välittää 
heiltä saamaansa 
tietoa päättäjille 
ja lasten kanssa 
työskenteleville.

Kehittää ja 
vahvistaa 

yhteistyötä lasten 
oikeuksien 

edistämiseksi 
maakunnassa ja 

kunnissa eri toimi-
joiden välillä.

Välittää lapsia ja 
lasten oikeuksia 
koskevaa tietoa 

lapsille ja heidän 
vanhemmilleen, 
viranomaisille ja 

lasten kanssa 
työskenteleville.

Antaa ohjausta ja 
neuvontaa lapsille ja 

vanhemmille 
 palveluista. 

Hyödyntää saatua 
palautetta palveluiden 

kehittämisessä ja 
laadun 

varmentamisessa.
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Sote- ja maakuntauudistus aiheuttaa mittavan julkisen vallan 
ja hallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyn. 
Se vaikuttaa merkittävästi lasten, nuorten ja 

perheiden palveluihin. 
Kuinka turvataan lasten oikeudet muuttuvissa rakenteissa?

Sote- ja maakuntauudistuksen rakennemuutosten myötä tarve 
ohjaukselle ja neuvonnalle tulee  runsaasti lisääntymään. 

Jo nyt käytettävissä olevat oikeusturvakeinot ovat 
puutteellisesti lasten ja lapsiperheiden tiedossa ja saatavilla, 

ja siksi ne eivät anna tehokasta oikeussuojaa. Lapset ja 
vanhemmat tarvitsevat neuvoja paitsi itse palveluista myös 

oikeuksistaan niissä.

Lapset ja nuoret tarvitsevat heille 
suunnattuja ja heitä lähellä olevia

 neuvontapalveluita, joissa tietoa on
 saatavilla juuri heille sopivalla ja 

ymmärrettävällä tavalla.

Lasten ja nuorten osallistumisen 
mahdollisuuksissa on paljon parantamisen varaa. 

Lasten ja nuorten näkemykset kulkeutuvat heikosti 
päättäjien tietoon.
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Päättäjät ja lasten kanssa työskentelevät 

ammattilaiset tarvitsevat tietoa 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Miksi tarvitaan?



Miten toteutettaisiin?

Esitämme kaksi hallinnollista ja alueellista toteutustapaa:
Hallinnollisesti maakunnalliset lapsiasiavaltuutetut sijoittuisivat maakuntien 
hallinnon yhteyteen tai lapsiasiavaltuutetun yhteydessä osana 
oikeusministeriön hallinnonalaa. Alueellisesti ehdotamme 8 tai 6 toimipistettä.

Toimipisteiden aluejako Lapsiväestö

Lapsiväestö

Henkilöstö

HenkilöstöToimipisteiden aluejako

Uusimaa

Kanta-Häme, Päijät-Häme ja 
Pirkanmaa

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja 
Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja 
Keski-Pohjanmaa

Kymenlaakso, Etelä-Karjala
ja Etelä-Savo

Lappi

327 000

169 000

128 000

145 000

147 000

151 000

Uusimaa

Kanta-Häme, Päijät-Häme ja 
Pirkanmaa

Varsinais-Suomi ja 
Satakunta

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja 
Lappi

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, 
Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja 

Pohjois-Karjala

327 000

169 000 1 + 2

1 + 2 

1 + 2

1 + 2 

1 + 2

1 + 2

1 + 2

1 + 2

1 + 2

1 + 2

1 + 2

1 + 2

128 000

128 000

111 000

93 000

77 000

33 000

1 valtuutettu +
3 muuta 

viranhaltijaa

1 valtuutettu +
3 muuta 

viranhaltijaa

Kokonaisvuosikustannus

Kokonaisvuosikustannus

2 100 000 €

1 400 000 €
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