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Barnets tid  ̶  Arbetet för en nationell  
barnstrategi 2040 
 

Arbetet med att bereda en nationell barnstrategi som sträcker sig över flera regeringsperioder 
grundar sig på ett beslut som fattades vid regeringens ramförhandlingar den 11 april 2018. Den 
5 juni 2018 har undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i 
samarbete tillsatt en styrgrupp för beredningsarbetet. Arbetet har utförts 1.8.2018–28.2.2019. 

Enligt uppdraget skulle beredningen följa ett nytt verksamhetssätt för att identifiera och 
genomföra en vision, prognoser, mål och rekommendationer som sträcker sig över 
regeringsperioderna. Som riktlinjer för det tväradministrativa arbetet mellan ministerier, 
medborgarsamhället och den offentliga och privata sektorn valdes öppenhet, 
framtidsorientering, upptäckandet av möjligheter och samverkan genom dialog.  

Visionen, scenarierna och rekommendationerna i rapporten samt delområdena inom 
välbefinnande som forskningen lyft fram identifierades med hjälp av forskning och 
erfarenhetsexpertis och med utgångspunkt i barnets, ungas och familjers framtida 
välbefinnande och lärande, delaktighet och trygghet samt mänskliga relationer och hälsa. 

I verksamheten har man från första början iakttagit principerna för strategisk kommunikation och 
öppenhet. På de två ministeriernas öppna webbplatser kunde man följa med hur 
beredningsarbetets innehåll, diskussioner och synpunkter utformades. Dialog mellan 
intressentgrupper, medborgare och sakkunniga fördes i tre Barnforum samt i separata möten 
med intressentgrupper.  

I arbetet har man på ett tvärsektoriellt sätt också fått med aktörer inom ekonomin och 
näringslivet. Förutom en styrgrupp har även en forskargrupp bidragit till arbetet. Vid 
beredningen har det i syfte att engagera intressentgrupperna ordnats flera evenemang, i vilka 
närmare tusen människor har deltagit, bland dem cirka tvåhundra barn och unga.  

Beredningen har grundat sig på internationella människorättskonventioner. Principer i FN:s 
konvention om barnets rättigheter som stöder strategin är likvärdighet, prioritering av barnets 
bästa, varje barns rätt till ett bra liv samt respekt för barnets åsikter. 

Styrgruppen fungerade som uppföljningsgrupp vid beredningen och tog fram den gemensamma 
visionen ”Barnets tid – arbetet för en nationell barnstrategi 2040”. Styrgruppen bidrog också 
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exempelvis via bloggar till att lyfta fram viktiga synpunkter på de grunder och utgångspunkter 
utifrån vilka samhället kan förnyas i en mer barn- och familjevänlig riktning. 

Som underlag för utarbetandet av visionen användes scenarier som beskriver tre potentiella 
verkligheter (ett lineärt scenario, scenariot ”barndomen i kris” och scenariot ”barnets tid”). Den 
målbild som kristalliserades vid arbetet med olika scenarier benämns i rapporten ”visionen 
Barnets tid”. I rapporten presenteras det rekommenderade scenariot om barnets tid, enligt vilket 
vi om cirka tjugo år på olika nivåer kommer att ha nått målet om ett Finland som är barnvänligt, 
ungdomsvänligt och familjevänligt. 

Visionen konkretiseras genom sju mål som gäller de mänskliga relationerna i barnets omgivning 
(föräldrar, närstående vuxna, vänner), barnets och familjens delaktighet i gemenskaperna i 
uppväxtmiljön och delaktighet i den närmaste omgivningen, familjens gemensamma tid 
tillsammans, möjligheter till en individuell uppväxt och inlärningsbana för barnet och för den 
unga personen, minskning av fattigdomen bland barnfamiljer samt människors möjligheter att 
skaffa så många barn de önskar.   

Utifrån undersökningen fastställdes i fråga om barnets välbefinnande följande delområden: 
människorelationer, lärande, delaktighet, trygghet och hälsa. Utöver dessa påverkar också 
nativiteten hur barn- och familjevänligt samhället är.  

Som centrala ledarskapsmetoder med tanke på genomförandet av visionen lyfte man fram 
förvaltning och beslutsfattande som grundar sig på barnets rättigheter och på kunskap samt en 
barn- och familjeinriktad verksamhetskultur. För att visionen ska nås krävs det på olika nivåer i 
samhället – med början i statsrådet och riksdagen – ett brett engagemang för de mål som man 
kommer överens om i rapporten Barnets tid och i de riktlinjer som utarbetas för varje 
regeringsperiod.  

Barnstrategin främjar tillgodoseendet av barnets rättigheter och åtgärder som minskar 
ojämlikhet bland barn och unga. Den stöder också en förnyelse av det offentliga ledarskapet i 
en mer systemisk och människoorienterad riktning. Genom den samlade, 
förvaltningsövergripande och på olika förvaltningsnivåer överskridande strategin främjas en 
resultatrik och effektiv användning av offentliga resurser.  

I rapporten föreslås det att den följande regeringen i sitt program ska göra ett åtagande om att 
fortsätta barnstrategiarbetet och att strategiarbetet ska slutföras före utgången av 2019. I 
arbetet bör man fördjupa målsättningarna i rapporten, fastställa målindikatorer samt 
konkretisera hur man tänker gå vidare med riktlinjerna för verksamheten och vilka resurser som 
behövs. Andra frågor som behöver avgöras är ansvarsfördelningen i fråga om ledningen, 
rapporteringen och utvärderingen, som stöder arbetet för att förverkliga visionen. Dessutom 
behöver man besluta på vilket sätt de olika ministerierna, regionala aktörerna och riksdagen ska 
engageras i den långsiktiga strategin för att främja barns och ungas välbefinnande och deras 
jämställdhet och lika möjligheter när det gäller lärande.  

Även om barn och unga i Finland till många delar i genomsnitt mår bättre än någonsin tidigare, 
har ojämlikheten ökat och problemen ackumulerats hos vissa familjer. De tjänster som står till 
förfogande är splittrade och det kan vara svårt att samordna tjänster och stöd, och också detta 
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ökar ojämlikheten. Den snabbt sjunkande nativiteten och de risker detta medför med tanke på 
hållbarheten i den offentliga ekonomin har synliggjort behovet av att få samhället och arbetslivet 
mer barn- och familjevänliga.  

Barnstrategin kan vara ett sätt att förnya det offentliga ledarskapet. I en omvärld som präglas av 
snabba förändringar och en allt större komplexitet ger den offentliga maktens 
verksamhetsmodeller inte alltid resultat. Ett systemiskt tänkande som baserar sig på 
gemensamma värderingar och en gemensam människosyn samt på helhetsförståelse och 
partnerskap utgör tillsammans med nätverksuppbyggande exempel på ett nytt slags kunnande 
inom ledarskap.  

Genom barnstrategin strävar man efter att lösa de problem som sektoriseringen av 
förvaltningen medför med metoder som också gagnar andra befolkningsgrupper och som 
stärker det människoorienterade ledarskapet. 

Också i en värld i förändring har barn och unga bestående, grundläggande behov i fråga om 
uppväxt och lärande. Forskningen producerar ständigt ny, aktuell information. Vi vet mer än 
tidigare om betydelsen av exempelvis nära människorelationer och om hur avgörande de första 
åren och barndomen är som grund för människans välbefinnande livet ut. Strategin bör basera 
sig på den bästa möjliga informationen och forskningen om barnens välbefinnande och om de 
faktorer som stärker välbefinnandet.    

Det budskap som förmedlas i rapporten är att ett barn- och familjevänligt samhälle omfattar 
värderingar som ställer barn, unga och familjer främst, och i centrum för politiken. Att genom 
förebyggande åtgärder stödja i synnerhet utsatta barn och unga samt hjälpbehövande familjer 
så att de ges möjligheter till jämställt och jämlikt välbefinnande och lärande, är en lönsam 
investering i samhällets framtid. 

I inledningen berättas varför Barnstrategin behövs och vad Barnets tid-visionen är samt vilka 
riktlinjer som grundar sig på den. Med hjälp av riktlinjerna kan man uppnå ett barn- och 
familjevänligt samhälle 2040. I inledningen presenteras även metoder för att genomföra 
visionen, dessa är förvaltning och beslutsfattande som grundar sig på barnets rättigheter och på 
kunskap, en barn- och familjeinriktad verksamhetskultur och högklassig samverkan. 

I kapitel 2 presenteras det Finland som barn och unga lever i år 2019. I detta kapitel 
presenteras delområden i barns välbefinnande som lyfts fram i forskningen och för vilka det 
utarbetats en egen rapport som redigerats av professor Jouni Välijärvi, ”Förutsättningar för 
uppväxt, lärande och delaktighet för alla. Forskarnas observationer och rekommendationer för 
främjandet av möjligheterna till mångsidig utveckling, hälsa och deltagande bland barn och 
unga.” I kapitlet beskrivs också på basis av forskning ett hurudant liv som är tryggt för barn och 
därtill behandlas nativiteten och de samhälleliga resurser som riktas till barn och barnfamiljer. 
Kapitel 2 beskriver även nuläget i fråga om välfärden och servicen samt riktlinjerna för 
reformerna i regeringens spetsprojekt 2015–2019. 

Kapitel 3 beskriver det Finland som barn och unga lever i år 2040. I kapitlet behandlas hur 
världen förändras ur barns och ungas synpunkt och vidare frågas om barnens behov i fråga om 
välbefinnande förändras. Kapitlet presenterar tre alternativa riktningar för framtiden som har 
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identifierats under arbetets gång: 1) En bra Barnets tid, 2) en lineär utveckling, där den ojämlika 
utvecklingen fortsätter som tidigare samt 3) en barndom i kris, där de negativa förändringarna 
stärks. 

I kapitel 4 behandlas riktlinjerna för genomförandet av ett barn- och familjevänligt samhälle och 
för den fortsatta beredningen av barnstrategin. I kapitlet presenteras visionens sju mål för ett 
barn- och familjevänligt samhälle och metoder för att nå målen. Vidare diskuteras 
rekommendationerna i större detalj. I kapitlet presenteras riktlinjer för den fortsatta beredningen 
av strategin. Kapitlet överblickar också Barnets tid-färdplanen för en nationell barnstrategi och 
ger rekommendationer gällande tidsplanen och det administrativa arbetet. 

Kapitel 5 beskriver forskningen och kunskapen som samlats under arbetets gång och som 
gäller nordisk och internationell god praxis och forskningen som verktyg för styrningen och 
ledningen. I kapitel 5 har man också sammanställt informationen man fått från Barnforumen och 
den omfattande intressentgrupps- och medborgardiskussionen. 

Kapitel 6 presenterar regeringens uppdragsgivning och riksdagens anvisningar för beredningen 
samt hur arbetet samordnas och vilka arbetsgrupper som medverkar. 

I kapitel 7 finns en epilog som sammanställer styrgruppens medlemmars förbindelser i fråga 
om främjandet av ett barn- och familjevänligt samhälle. 

I kapitlen 8-9 har man samlat källmaterial och bilagor. 

Material som finns på ministeriernas barnstrategi-webbplatser: 

1. Rapporten "Barnets tid”  

2. Rapporten ”Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla. Forskarnas 
observationer och rekommendationer för främjandet av möjligheterna till mångsidig 
utveckling, hälsa och deltagande bland barn och unga.” Red. Jouni Välijärvi. 

3. Forskarnas fem delområden inom välbefinnande och informationspaket gällande 
dessa. 

4. Grafik som beskriver Barnets tid-visionen, förvaltningen och framskridandet. 

5. Bilagor. Bakgrundsinformation från forskare. 

6. Bilagor. Utlåtanden från intressentgrupper. 
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