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Lapsen oikeuksien sopimus 

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat on tässä ryhmitelty lapsen hyvinvoinnin edellytysten 

mukaan. Nämä edellytykset (lapsen oma toiminta, merkittävät ihmissuhteet ja kasvuympäristö) 

on määritelty asiantuntijafoorumin tausta-aineistossa sivulla 31-32. Ks. Pulkkinen, L. & 

Fadjukoff, P. (2018). Keski-Suomen lapsiohjelma: lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan 

yhteiskuntaan. Haukkalan säätiö ja Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

KSLAPE. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. 

https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/ 

*** 

A. Lapsen oma toiminta 
 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa lapsi toimijana tulee esille useissa valtioiden velvoitteissa 

(numerot viittaavat sopimuksen artikloihin, joista on poimittu pääkohtia).  

Sopimusvaltiot 

12. takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti 

ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa, ja niiden huomioon ottamisen 

13. tunnustavat lapsen oikeuden ilmaista vapaasti mielipiteensä 

14. kunnioittavat lapsen oikeutta ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen 

15. tunnustavat lapsen oikeudet yhdistymisvapauteen 

16. kieltävät mielivaltaisen tai laittoman puuttumisen lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin 

tai kirjeenvaihtoon ja kunnian tai maineen halventamisen 

23. tunnustavat, että henkisesti tai ruumiillisesti vammaisen lapsen tulisi saada nauttia 

täysipainoisesta ja hyvästä elämästä oloissa, jotka takaavat ihmisarvon, edistävät 

itseluottamusta ja helpottavat lapsen aktiivista osallistumista yhteisönsä toimintaan 

28. tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden saada maksutonta perusasteen koulutusta, saattavat 

korkea-asteen koulutuksen kaikkien ulottuville heidän kykyjensä perusteella ja tuovat 

ammattikoulutukseen liittyvän tiedon ja ohjauksen kaikkien lasten saataville, ja takaavat lapsen 

ihmisarvon mukaisen kurinpidon koulussa 

29. ovat yhtä mieltä siitä, että lapsen koulutuksen tulee pyrkiä lapsen persoonallisuuden, 

lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen ja 

lapsen valmistamiseen vastuulliseen elämään ymmärryksen, rauhan, suvaitsevuuden, tasa-

arvon ja ystävyyden hengessä 

30. tunnustavat vähemmistöryhmään kuuluvan lapsen oikeuden nauttia omasta kulttuuristaan ja 

osallistua sen mukaisen uskonnon harjoittamiseen sekä käyttää omaa kieltään 

31. tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, leikkimiseen ja virkistystoimintaan 

sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuuriin ja taiteisiin ja kannustavat yhtäläisten 

mahdollisuuksien tarjoamiseen kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan 

37. takaavat, että lapsen vapautta ei riistetä laittomasti ja mielivaltaisesti 

40. tunnustavat jokaiselle lapselle oikeuden tulla kohdelluksi tavalla, joka edistää ihmisarvoa ja 

arvokkuutta ja hänen yhteiskunnallista sopeutumistaan ja rakentavan roolin omaksumista 

yhteiskunnassa.  

https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/


 
 

2 
 

 

 

B. Merkittävät ihmissuhteet 

 
Lapsi kiinnittyy elämään merkittävien ihmissuhteiden kautta ja kehittyy niissä. Suhteet 

vanhempiin ja perheeseen ovat avaintekijöitä, mutta rinnalle tulee vähitellen muita 

aikuissuhteita ja toverisuhteet. Lapsen oikeuksien sopimus painottaa perhesuhteita.  

Sen mukaan sopimusvaltiot 

5. kunnioittavat vanhempien tai suurperheen tai muiden lapsesta vastuussa olevien henkilöiden 

vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia tarjota ohjausta ja neuvoa hänelle tunnustettujen 

oikeuksien käyttämiseksi 

7. tunnustavat lapsen oikeuden nimeen ja kansalaisuuteen ja, mikäli mahdollista, oikeuden 

tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan 

9. takaavat, että lasta ei eroteta vanhemmistaan, paitsi jos se tuomioistuimen mukaan on lapsen 

edun mukaista, ja kunnioittavat lapsen oikeutta ylläpitää henkilökohtaisia ja suoria yhteyksiä 

kumpaankin vanhempaansa 

10. käsittelevät perheiden yhdistämistä myönteisesti, humaanisti ja kiireellisesti ja 

kunnioittavat lapsen oikeuksia ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä 

molempiin vanhempiinsa 

18. tunnustavat, että vanhemmat vastaavat yhteisesti lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä ja 

antavat vanhemmille siihen asianmukaista apua ja järjestävät työssäkäyville vanhemmille 

lastenhoitopalveluja 

22. avustavat pakolaisena maahan tullutta lasta vanhempien tai muiden perheenjäsenten 

jäljittämiseksi, jotta saataisiin lapsen ja hänen perheensä jälleenyhdistämisen kannalta 

välttämättömiä tietoja. 

  

C. Kasvuympäristö 
 

Kasvuympäristön ytimessä ovat aineelliset tekijät, jotka muovaavat monin tavoin yksilöiden 

välisiä suhteita ja sosiaalista kanssakäymistä, kuten lapsiohjelmajulkaisussa (s. 31-32) on 

selostettu. Bronfenbrennerin mukaan kasvuympäristö (kehityksen ekologia) koostuu 

monenlaisista systeemeistä mikroympäristöstä makroympäristöön ja niiden välisistä suhteista. 

Ne voivat vaikuttaa lapseen joko suoraan, kuten kodin ja toveripiirin mikroympäristöt, tai 

välillisesti esimerkiksi vanhempien työolojen kautta. Lapsen oikeuksien sopimuksen 3. artiklan 

mainitsema suojelu (protection) ja huolenpito (care) määrittelevät sopimusvaltioiden 

velvollisuuksia lapsen kasvuympäristöä kohtaan.  

 

Suojelu sisältyy seuraaviin artikloihin.  

Sopimusvaltiot 

2. suojelevat lasta kaikenlaiselta syrjinnältä 

8. kunnioittavat ja suojelevat lapsen oikeutta nimeen, kansalaisuuteen ja sukulaissuhteisiin 

11. ehkäisevät lasten laittomia maasta kuljetuksia 

19. suojelevat lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja 

pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai 

hyväksikäytöltä 

20. takaavat lapselle, joka on tilapäisesti tai pysyvästi vailla perheen turvaa, vaihtoehtoisen 

hoidon ottaen huomioon jatkuvuuden toivottavuuden lapsen kasvatuksessa ja lapsen etnisen, 

uskonnollisen, sivistyksellisen ja kielellisen taustan 

32. suojelevat taloudelliselta hyväksikäytöltä ja lapsen koulutusta haittaavalta tai hänen 

fyysistä tai henkistä terveyttään tai moraalista tai sosiaalista kehitystä vahigoittavalta työnteolta 
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33. suojelevat huumeiden käytöltä 

34. suojelevat lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta 

35. estävät lasten ryöstämisen, myynnin ja kauppaamisen missään tarkoituksessa ja muodossa 

36. suojelevat kaikilta muilta lapsen hyvinvointia uhkaavilta hyväksikäytön muodoilta 

38. suojelevat vihollisuuksiin osallistumiselta ja aseellisen selkkauksen kokevia. 

 

Huolenpito sisältyy seuraaviin artikloihin.  

Sopimusvaltiot 

6. tunnustavat lapsen oikeuden elämään ja takaavat kehittymisen täysimääräiset edellytykset 

17. tunnustavat tiedotusvälineiden tehtävän tuottaa tietoa, joka tähtää lapsen sosiaalisen, 

hengellisen ja moraalisen hyvinvoinnin sekä ruumiillisen terveyden ja mielenterveyden 

edistämiseen 

21. takaavat, että lapseksiottamisessa ensisijainen huomio kiinnitetään lapsen etuun 

24. tunnustavat, että lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä 

sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista 

25. tunnustavat lapselle oikeuden hänelle annetun hoidon ja hänen sijoitukseensa liittyvien 

muiden olosuhteiden ajoittaiseen tarkistamiseen 

26. tunnustavat lapsen oikeuden nauttia sosiaaliturvasta 

27. tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen 

ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon  

39. edistävät kaikin asianmukaisin toimin traumoja kokeneen lapsen ruumiillista ja henkistä 

toipumista sekä yhteiskunnallista sopeutumista. 

 

Valtion tehtävänä on lisäksi 

4. ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin 

yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi 

41. tunnustaa, että yleissopimus ei vaikuta määräyksiin, jotka edistävät paremmin lapsen 

oikeuksien toteutumista, joita voi olla sopimusvaltion lainsäädännössä tai kansainvälisessä 

oikeudessa  

42. saattaa yleissopimuksen periaatteet ja määräykset yleisesti niin aikuisten kuin lastenkin 

tietoon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti 

43. hyväksyä, että lapsen oikeuksien komitea perustetaan seuraamaan sopimusvaltioiden 

edistymistä yleissopimuksen velvoitteiden täyttämisessä 

44. antaa määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle raportti niistä tekijöistä ja 

vaikeuksista, jotka vaikuttavat yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen, ja 

julkistaa oma raporttinsa laajalti yleisölle omassa maassa 

45. ottaa vastaan YK:n lapsen oikeuksien komitean ehdotukset ja suositukset. 

 

 

Artiklat asettavat sopimusvaltioille velvollisuuksia.  

Miten hyvin niitä täytetään Keski-Suomen kunnissa? 

 


