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Finlands UNICEF har valt
Vanda stad med i modellen
En barnvänlig kommun

https://www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/ekonomi_och_strategi/valfardsarb
ete/en_barnvanlig_kommun

Målet med modellen
är att varje barn har
ett gott liv.
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FN:s konvention om
barnets rättigheter

➢ Konventionen om barnets rättigheter har ratificerats 
mest av alla människorättsavtal i världen. Den har 
undertecknats av 196 länder.

➢ Konventionen antogs av FN:s generalförsamling
20.11.1989. Finland undertecknade konventionen
1991.

➢ Konventionen gäller alla barn under 18 år och är ett 
människorättsavtal som innehåller 54 artiklar.

➢ Konventionens syfte är att garantera alla barn deras
mänskliga rättigheter, som hälsa, utbildning, 
jämställdhet och jämlikhet.

Barnkonventionen i korthet (UNICEF) 

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet-2/barnkonventionen-i-korthet/


Finlands första barnstrategi

➢ Finlands första nationella barnstrategi
publicerades i februari 2021. 

➢ I den parlamentariska kommittén, som 
beredde strategin, nådde man en gemensam 
syn som ska sträcka sig över 
regeringsperioderna.

➢ Målet med barnstrategin är att skapa ett 
genuint barn- och familjevänligt Finland som 
respekterar barnets rättigheter.

➢ Barnstrategin utgörs av själva strategin och
planen för genomförandet. 

Video Finland för alla barn Barnstrategin

https://www.lapsenoikeudet.fi/sv/kampanj/barnstrategin/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163542
https://www.youtube.com/watch?v=9UOI_Nz5oQ0


Arbetet i UNICEF:s modell En 
barnvänlig kommun i Vanda

Vanda stadsstyrelse beslöt på sitt sammanträde 16.11.2020 att Vanda stad ahåller om att få komma med i UNICEF:s modell
En barnvänlig kommun. Vanda stad godkändes till modellen i januari 2021.

I Vanda stads fullmäktigeavtal finns omnämnandet
att Vanda siktar på att bli huvudstadsregionens
mest barnvänliga stad.

Stadsdirektören har undertecknat en förbindelse
om Vanda stads samarbete med UNICEF
i modellen en Barnvänlig kommun
25.10.2021



UNICEFs modell En 
barnvänlig kommun

➢ Innebär ett brett, systematiskt och långsiktigt
arbete i kommunorganisationen på alla nivåer.

➢Grunden för modellen är UNICEFs internationella
modell Child Friendly Cities, som fick sin start 1996. 

➢Har utvecklats i Finland sedan år 2012.

➢Förverkligas för tillfället i 44 kommuner, i vilka
nästan 50 % av barnen i Finland bor.

➢Förverkligas bland annat i Uleåborg och Åbo, och
nya kommuner som Helsingfors, Tammerfors och
Vanda. 

https://childfriendlycities.org/


UNICEF kräver av de 
kommuner som är med
i modellen att
➢Kommunens samtliga aktörer på alla nivåer och i alla 

parter förbinder sig till ett långsiktigt arbete att förebygga
barnets rättigheter i kommunens beslutsfattande, 
administration och tjänster.

➢Barn och unga inkluderas i planering, genomförande, 
utveckling, utvärdering och beslutsfattande i sådana
ärenden som berör dem.

➢Kommunen har utnämt en koordinator för arbetet i 
modellen En barnvänlig kommun och en tvärsektoriell
koordineringsgrupp, som har tillräckligt med tid och
mandat för att genomföra uppdraget.

➢Kommunen förbinder sig att kommunicera om
utvecklingsprocessens mål, åtgärder och resultat till
kommuninvånarna och kommunarbetarna. 



Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets 
rättigheter.

Icke-diskriminering
Prioritering av barnets bästa
Barnets rätt till liv, överlevnad
och utveckling
Barnets rätt att höras

Barn är
experter på
sitt eget välmående
och sin egen vardag

Hemsidan | UNICEF (lapsiystavallinenkunta.fi)

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet-2/barnkonventionen-i-korthet/
https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/sv


Vi skapar En 

barnvänlig kommun

tillsammans med

barnen och de unga –

inte för dem eller på

deras vägnar



Modellen En barnvänlig 

kommun hjälper Vanda 

stad att

• känna igen vilka delområden av barnets rättigheter vi ska 

utveckla.

• definiera vad vi behöver göra för att se till att barnets 

rättigheter förverkligas så grundligt som möjligt i Vanda.

• systematiskt övervaka hur vårt arbete fortskrider.

© UNICEF/Hanna-Kaisa Hämäläinen



Konkreta
förändringar i 

barnets
vardag

Konkreta
förändringar i 

stadens
besluts-

fattande och
administration

En barnvänlig
kommun

Arbetet i modellen En barnvänlig kommun kräver
samarbete på olika nivåer och mellan olika aktörer i

hela kommunen! 



Barnets rättigheter

är de vuxnas

skyldighet –

arbetsinsatsen från

var och en vuxen är

viktig. 



Ett barnvänligt Vanda 2021 -
verksamhetsplanens sammanställning



Kartläggning av nuläget

PÅVERKARDAGEN

• Alla skolor och läroinrättningar, 
tema: välmående

ENKÄT

• I samarbete med 
ungdomsfullmäktige om 
möjligheter att påverka (n=778)

GRUPPINTERVJUER

• En trygg vuxen som intervjuare, 
fritt val av samtalsämne (3 st)

SERVICEDESIGNWORKSHOPS

• I daghem (2 st)

UNGAS DIGIRÅD

• I samarbete med FRK:s ungas
skyddshem



Vandas styrkor

➢ Barnets rättigheter har beaktats i 
kommunstrategin och i största delen av 
programmen och planerna på stadsnivå.

➢ I planeringen och genomförandet av 
kommunens verksamhet beaktas stödet för 
de barn och familjer som är utsatta och 
riskerar att marginaliseras. Resurser riktas till 
välbefinnandet och lärandet hos dessa barn 
och unga. 

➢ I kommunen finns ett aktivt 
ungdomsfullmäktige med regelbunden 
verksamhet och elevkårens styrelser samt 
andra strukturer som främjar delaktigheten.



Vandas
utvecklingsmål
➢ Att informera om barnens rättigheter.

➢ Informationsbaserat ledarskap

➢ Rättigheterna för barn och unga i olika språk-
och kulturgrupper tillgodoses.

➢ Barnets bästa beaktas i beslutsfattandet. 

➢ Stöd för föräldraskap, stöd för barns och 
ungas psykiska hälsa samt skydd mot 
mobbning, trakasserier våld och 
diskriminerande behandling. 

➢ Barns och ungas möjligheter att påverka 
utvecklas, särskilt i deras vardagsmiljöer.

I enlighet med UNICEFs riktlinjer valdes
verksamhetsplanens mål bland de indikatorer
som har bedömts att uppnås sämst på basen av 
kartläggningen av nuläget.



Verksamhetsplanens
fem mål
• Mål 1: Barns och ungas delaktighet och möjligheter att 

påverka i den egna vardagen förbättras. Barn och unga 
upplever att deras tankar och åsikter beaktas på riktigt
(delaktighet)

• Mål 2: Alla vuxna förebygger och ingriper omedelbart i 
våldssituationer, trakasserier, försumlig behandling och 
utnyttjande (rätt till liv och utveckling)

• Mål 3: Kommunens tjänsteinnehavare, anställda, 
förtroendevalda och centrala intressegrupper har 
introducerats i barnets rättigheter (barnets rättigheter 
som en del av kommunens strukturer)

• Mål 4: Forskningsdata, erfarenhetsbaserade uppgifter och 
myndighetsuppgifter behandlas och specificeras i 
kommunen på så sätt att man utöver genomsnittet kan 
analysera olika barngruppers situation (jämlikhet)

• Mål 5: Barnets bästa prioriteras och beaktas systematiskt 
och helhetsmässigt i alla administrativa beslut som rör det 
enskilda barnet, även i vårdnadstvister. (prioritering av 
barnets bästa)













Uppföljning och utvärdering

➢Vanda stad följer upp och utvärderar årligen i samarbete med UNICEF hur
verksamhetsplanens åtgärder förverkligats.

➢Om Vanda stad lyckas vidta de planerade åtgärderna och främja barnvänlighet 
har staden en möjlighet att få UNICEFs utmärkelse En barnvänlig kommun år 
2023 eller 2024.

➢Detta betyder inte att arbetet är slutfört, eftersom UNICEF förutsätter att den 
kommun som får utmärkelsen fortsätter med att främja barnvänlighet också i 
fortsättningen. 



När vi jobbar 

tillsammans når vi de 

bästa resultaten –

kutsumme kaikki 

mukaan yhteiseen 

työhön!



Kontaktuppgifter

Tia Ristimäki
Koordinator för En barnvänlig kommun
Koordinator för barn- och ungdomsservicen

Katri Kalske
Ordförande för koordineringsgruppen för en barnvänlig kommun
Biträdande stadsdirektör för verksamhetsområdet för fostran och lärande

fornamn.efternamn (at)vantaa.fi

Mera information om hur Vanda arbetar i modellen En barnvänlig kommun

https://www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/ekonomi_och_strategi/valfardsarbete/en_barnvanlig_kommun

