
                             
                       

Överlämnande av rapport 
Barnets tid  

Arbetet för en nationell barnstrategi 2040 

tisdagen 12.3.2019 kl. 12.30–14.00 (kaffeservering kl. 12.00) 
Centrumbiblioteket Ode, Regina-auditoriet, Tölöviksgatan 4, Helsingfors  

Ett hurudant barn- och familjevänligt samhälle ska vi bygga tillsammans? 

Våren 2018 inledde undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet 
beredningen av underlaget för en nationell barnstrategi. Beredningsarbetet grundar sig på ett beslut 
av regeringen. Arbetet har genomförts 1.8.2018–28.2.2019. 
 
Målet har varit att bedriva ett tväradministrativt beredningsarbete som grundar sig på omfattande 
forskning och stärker barnets och familjens bästa i samhälleliga beslut. Beredningen har utgått från 
internationella fördrag, forskning och kunskap samt från dialog med barn och unga. Till barnforumen 
kallades intressentgrupper på bred bas till en gemensam diskussion: organisationer, kommuner, 
näringslivet samt barn och unga. Arbetet har fått stöd förutom av en styrgrupp även av en 
forskargrupp. I arbetet har man även engagerat aktörer inom ekonomin och näringslivet. 
 
Ett barn- och familjevänligt Finland är jämställt och jämlikt. I rapporten lyfter man fram de nyaste 
forskningsrönen i fråga om barns och ungas välbefinnande och lärande i småbarnspedagogiken och 
utbildningen, delaktighet, säkerhet, stöd till mänskliga relationer och familjernas fostran samt i fråga 
om stärkandet av arbetslivets familjevänlighet. Forskningsresultat har utnyttjats genom att man bett 
drygt etthundra forskare och forskargrupper beskriva sina viktigaste resultat och 
åtgärdsrekommendationer på basis av dessa.  
 
Projektet Den nationella barnstrategin överlämnar sin rapport med mål och riktlinjer för ett barn- och 
familjevänligt samhälle till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och familje- och 
omsorgsminister Annika Saarikko under en tillställning som ordnas i Centrumbiblioteket Ode 
tisdagen den 12 mars 2019.  
 
Vi ber er vänligen anmäla er senast tisdagen den 5 mars 2019 på adressen https://bit.ly/2H5XZiU. 
De första 100 anmälda kan delta i tillställningen. 
 
Tillställningen kan även ses som webbsändning och i efterhand som upptagning. Länken till 
webbsändningen läggs upp samma dag i kalendern på undervisnings- och kulturministeriets 
webbplats https://minedu.fi/tapahtumat samt i kalendern på social- och hälsovårdsministeriets 
webbplats https://stm.fi/tapahtumat. 
 
Läs mer om projektet Den nationella barnstrategin på  
https://minedu.fi/sv/barnstrategin och https://stm.fi/sv/barnstrategin 
 
#lapsistrategia 

Mer information: 

• Projektchef Marianne Heikkilä, marianne.heikkila(at)minedu.fi, tfn 0295 3 30134 
• Kommunikationsexpert Nina Parkkulainen, nina.parkkulainen(at)minedu.fi, tfn 0295 3 

30245 

https://bit.ly/2H5XZiU
https://minedu.fi/tapahtumat
https://stm.fi/tapahtumat


                             
                       
 

Program  
 

12.00 Kaffeservering 

12.30 Välkomstord och inledning  
Styrgruppens ordförande Suvi-Anne Siimes 

Projektchef Marianne Heikkilä, beredningen av den nationella barnstrategin, 
undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet 
 

13.00 Rapporten Barnets tid överlämnas till ministrarna  

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, undervisnings- och kulturministeriet 

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, social- och hälsovårdsministeriet 
 

13.15 Det barn- och familjevänliga samhället 2040? Delområden i barns och 
ungas välbefinnande på basis av forskningen och riktlinjer för den 
kommande regeringsperioden 

Styrgruppens medlem, ordförande för forskargruppen, professor Jouni Välijärvi, 
Jyväskylä universitet  
 

13.30 Paneldiskussion: Vad är en bra riktning för barn, unga och familjer 2040? 

I diskussionen deltar:  

Niina Junttila, Åbo universitet 

Kirsti Karila, Tammerfors universitet 

Petra Kouvonen, Självständighetsjubileets barnstiftelse Itla 

Anneli Miettinen, Fpa 

Jouni Välijärvi, Jyväskylä universitet 

 

14.00 Tillställningen avslutas 


