Tiesitkö, että

lapsilla
on omat
oikeudet?
Ihmisoikeudet
kuuluvat jokaiselle
iästä riippumatta.

Lapsen oikeuksien yleissopimus
hyväksyttiin Yhdistyneiden
Kansakuntien yleiskokouksessa
vuonna 1989. Kaikki maailman
maat kahta lukuun ottamatta ovat
sopimuksen osapuolia. Suomi liittyi
sopimukseen 1991. Sopimus velvoittaa
Suomessa valtiota, kuntia, lasten
vanhempia ja muita aikuisia.

kaikki
lapset ovat
tasa-arvoisia
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YK:n lapsen
oikeuksien
yleissopimus on
tehty turvaamaan
lapsen erityisiä
tarpeita ja etua.

YK:n lapsen
oikeuksien sopimus
koskee jokaista
alle 18-vuotiasta

Viranomaisten
on kaikissa
lasta koskevissa
toimenpiteissään
ja päätöksissään
arvioitava niiden
vaikutukset lapseen,
otettava huomioon
lapsen etu ja
kuunneltava lapsen
mielipidettä.

Tähän tehtävään heillä
on oikeus saada tukea,
ohjausta ja neuvontaa.
Jos vanhemmat tai
huoltajat eivät tuesta
huolimatta pysty huolehtimaan lapsensa hyvinvoinnista, valtion on
turvattava lapselle hyvä
hoito sijaishoidon tai
adoption kautta.

Sopimuksen noudattamista ja lapsen oikeuksien toteutumista
seuraa YK:n lapsen
oikeuksien komitea.
Sopimukseen liittyneiden
maiden tulee raportoida
edistymisestään lapsen oikeuksien toteuttamisessa
komitealle viiden vuoden
välein.
Komitea esittää saamiensa määräaikaisraporttien
pohjalta kunkin maan
tilanteesta omat huolenaiheensa ja suosituksensa.
Suomessa raportoinnista
vastaa ulkoministeriö.

Lapsiasiavaltuutettu seuraa ja
edistää lasten oikeuksia Suomessa.
YK:n lastenjärjestöllä UNICEFilla on
myös oikeus ja velvollisuus valvoa
sopimuksen toteutumista.
Muut lapsi- ja nuorisojärjestöt antavat
asiantuntija-apua ja edistävät eri
tavoin lapsen oikeuksia.

sopimuksen sisältö
voidaan tiivistää
kolmeen eri teemaan:
Protection

Lapsella on oikeus
erityiseen suojeluun ja
hoivaan.

Provision

L apsella on oikeus
riittävään osuuteen
yhteiskunnan
voimavaroista.

Participation

Lapsella on oikeus
osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan
päätöksentekoon.

Lapsen
näkemykset
on otettava
huomioon
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Lasten oikeudet
ovat aikuisten
velvollisuuksia.

Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen
vastuu lapsensa
huolenpidosta ja
kasvatuksesta.

Lapsen
oikeuksien
sopimus
lyhyesti

Lapsella on
oikeus hyvään
elämään

Varsinaisen sopimustekstin
löydät lyhentämättömänä
verkkosivuilta
www.lapsiasia.fi

12.	Lapsella on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä

Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen
vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai
alkuperän vuoksi.

3.

L apsia koskevia päätöksiä tehtäessä on aina
ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

4.	Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien
sopimuksen määräämät oikeudet.

5.	Valtion on kunnioitettava vanhempien tai
muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja
velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.

6.	Lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava
mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen
henkiinjäämiselle ja kehitykselle omaan tahtiin.

7.	Lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen.
Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja
kansalaisuuteen. Lapsella on oikeus tuntea
vanhempansa ja olla ensisijaisesti heidän
hoidettavanaan.

8.	Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä,
kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa.

9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää
vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja
turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan
erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää
säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa.
Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun
vastaista.

10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri
valtioihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus
perheen jälleenyhdistämiseksi myönteisesti ja
viivyttelemättä.

11.	Valtion pitää estää lasten laiton kuljettaminen
maasta toiseen.

kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen
mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja
kehitystasonsa mukaisesti.

13.

L apsella on mielipiteidensä ilmaisemiseksi oikeus
hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia
vapaasti, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia.

14.	Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnonja uskonnonvapauteen. Vanhempien lapselle
antamaa ohjausta tämän oikeuden käyttämisessä
on kunnioitettava.

15.	Lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin ja toimia
niissä.

16.	Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja
kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan
ei saa halventaa.

17.	Lapsella on oikeus saada tiedotusvälineiden kautta
sellaista tietoa, joka on tärkeää hänen kehityksensä
ja hyvinvointinsa kannalta. Lasta tulee suojella
hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta
tiedolta ja aineistolta.

18.	Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu
lapsen kasvatuksesta. Heillä on oikeus saada tukea
tehtäväänsä. Vanhempien tulee toimia lapsen edun
mukaisesti. Valtion on turvattava päivähoito- ja
lastensuojelupalvelut.

19.	Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta,
välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

20.	Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on
oikeus saada erityistä suojelua ja tukea. Tällöin
on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen
jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen
ja kielelliseen taustaan.

21.	Lapsi voidaan adoptoida, jos se on hänen
kannaltaan paras vaihtoehto.
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1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.
2.	Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle.

Jos havaitset, että
oikeuksiasi laiminlyödään,
voit keskustella asiasta
esimerkiksi vanhempien,
opettajan, terveydenhoitajan,
koulukuraattorin tai
muun luotettavan
aikuisen kanssa.

erityinen huolenpito.

23.	Vammaisen lapsen pitää saada parasta
mahdollista hoitoa ja apua, joka edistää hänen
itseluottamustaan ja osallistumistaan.

24.	Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja
saada tarvitsemansa terveyden- ja sairaudenhoito.
Odottaville äideille on taattava asianmukainen
terveydenhoito.

25.	Syntymäkotinsa ulkopuolelle sijoitetulla
lapsella on oikeus hänelle annetun hoidon ja
hänen sijoituksensa perusteiden ajoittaiseen
tarkistamiseen.

26.	Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.
27. L apsella on oikeus hänen kehityksensä kannalta
riittävään elintasoon.

28.	Lapsella on oikeus saada maksuttomasti
perusopetusta. Valtion on edistettävä toisen asteen
koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä
koulunkäynnin keskeyttämistä.

29.	Koulutuksen on kehitettävä lapsen yksilöllisiä
taitoja, ihmisoikeuksien sekä lapsen oman kielen ja
kulttuurin kunnioitusta, vastuullista kansalaisuutta,
suvaitsevaisuutta sekä ympäristön suojelua.

30.	Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan
kuuluvalla lapsella on oikeus omaan kulttuuriinsa,
uskontoonsa ja kieleensä.

31.	Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan
sekä taide- ja kulttuurielämään.

32.	Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen
opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai
kehitystään.

33.	Lasta on suojeltava huumeilta ja laittomalta
huumekaupalta.

34.	Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta
hyväksikäytöltä.

35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa.
36.	Lasta on suojeltava kaikelta hänen hyvinvointiaan
uhkaavalta hyväksikäytöltä.

37.	Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rankaista julmalla
tai halventavalla tavalla. Lapsen vangitsemisen
tulee olla viimesijainen keino ja silloinkin on
huomioitava hänen ikänsä mukaiset tarpeet.

38.	Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä
hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa
selkkauksissa on suojeltava lapsia.*

39.	Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on
autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaan
yhteiskuntaan on edistettävä.

40.	Lakia rikkonutta lasta on suojeltava ja hänen
oikeuksiaan on kunnioitettava.

41.	Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle
paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, sitä on
noudatettava.

42.	Valtion on huolehdittava, että kaikki kansalaiset
tietävät lapsen oikeudet.

43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n
lapsen oikeuksien komitea.

44.–54.
	Nämä artiklat ovat päätöksiä sopimukseen
liittymisestä, muuttamisesta, siitä raportoimisesta ja
sopimuksen muusta voimassaolosta.
* Lisäpöytäkirjassa ikäraja on nostettu 15:sta 18 ikävuoteen.
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22.	Pakolaislapsella on oikeus saada tarvitsemansa

