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LAPSELLA ON 
OIKEUKSIA  



Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään niin omassa 
perheessään, päiväkodissa, koulussa, harrastuksissa ja siellä 
missä asuu, liikkuu ja harrastaa – myös digitaalisessa 
mediassa. 

Lasten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Ne varmistavat, että 
lapsia kohdellaan hyvin sekä suojellaan ihmisinä.

Valtioiden johtajat ovat halunneet käyttää paljon aikaa sen 
sopimiseen, että kaikkien lasten hyvä elämä olisi mahdollista. 

Näiden neuvottelujen tuloksena melkein kaikki maailman 
valtiot, myös Suomi, ovat sitoutuneet Yhdistyneiden 
Kansakuntien eli YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen noudat
tamiseen. Sopimus on ollut voimassa vuodesta 1989 lähtien.

Tämä sopimus varmistaa sen, että kaikki maailman lapset 
saavat elää, kasvaa ja kehittyä rauhassa. Se velvoittaa kaik
kia aikuisia toimimaan lasten kanssa ja heidän puolestaan 
niin, että lapset voivat elää aikuisten tukemana parhaalla 
mahdollisella tavalla, terveinä ja iloiten elämästään. 

Jokaisen valtion on tehtävä viiden vuoden välein raportti 
YK:n lapsen oikeuksien komitealle siitä, miten lapset 
maassa voivat. 

Komiteaan on valittu eri maista kotoisin olevia lapsen 
oikeuksiin perehtyneitä aikuisia. He tutustuvat raporttiin. 
He ovat myös kiinnostuneita kuulemaan, mitä erilaisille 
lapsille ja lapsiryhmille kuuluu. 

Monet kansalaisjärjestöt välittävät komitealle lasten aja
tuksia, huolia ja kehittämisehdotuksia. Lapsilla on myös 
oikeus valittaa saamastaan kohtelusta komitealle.

Lapset voivat suoraan vaikuttaa hyvinvointinsa ja oikeuk
siensa edistämiseen. Lasten oikeuksia puolustavat järjes
töt, kuten Pelastakaa Lapset, vaikuttavat mielellään las
ten kanssa ja heidän puolestaan silloin, kun lapsilla ei ole 
siihen mahdollisuuksia.

Kaiken saamansa tiedon pohjalta komitea antaa huomau
tuksia ja suosituksia valtioille siitä, miten lasten elämää 
tulisi jatkossa heidän maassaan parantaa. Valtiot ovat 
velvollisia muuttamaan tilannetta lapsille suotuisaksi.
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Lapsille on tärkeää osata ja 
voida ilmaista itseään, vaikka 
aikuiset olisivat eri mieltä.

 } Vanhempien ja huoltajien 
Vastuulla on

 } hoitaa

 } suojella

 } kasvattaa 

 } kuunnella ja kunnioittaa 
lasta

Lapsille kuuluvat ihmisoikeudet Lapsille kuuluvat ihmisoikeudet

ON HUOMIOITAVA KAIKISSA LAPSIA KOSKEVISSA  
PÄÄTÖKSISSÄ JA TEHTÄVISSÄ

 ANTAVAT LAPSILLE MAHDOLLISUUDEN TURVALLISEEN 
ELÄMÄÄN LAPSEN EHDOILLA

 � kaikki aikuiset, jotka tekevät 
lapsia koskevia päätöksiä tai  
auttavat, suojelevat, opettavat ja 
ohjaavat lasta heidän asioissaan

 } arvioivat ja ymmärtävät millai
sia vaikutuksia heidän toimin
nallaan on lapsiin

 } toimivat aina lapselle parhaan 
ratkaisun löytämiseksi 

 } ottavat huomioon lapsen mieli
piteen kuunnellen häntä 
tarkkaan

 � valtio sekä maa- ja asuinkunnan 
päättäjät huolehtivat muun 
muassa siitä, että kaikilla lapsilla 
on oikeus 

 } käydä lääkärissä 

 } tulla hoidetuksi päiväkodissa

 } käydä koulua ja oppia

 } saada aina suojelua ja apua, 
kun lapsi tai perhe sitä 
tarvitsevat

 } saada hoitoa silloin, kun omat 
vanhemmat eivät pysty huoleh
timaan lapsesta 

YK:n lapsen oiKeuKsien sopimus Vaatii, että lasta ei saa

 } alistaa

 } kurittaa tai satuttaa

 } syrjiä

 } vähätellä tai kohdella 
loukkaavasti

joKaisella lapsella on oiKeus 

 } olla lapsi ja kasvaa omaksi 
persoonakseen

 } saada hellyyttä ja tulla 
ymmärretyksi

 } kokea myönteisiä 
ihmissuhteita

 } saada tietoa omista 
oikeuksistaan

 } aikuisten huolenpitoon tai 
perheenomaiseen elämään  

Lapsen vanhemmat tai 
huoltajat kantavat vastuun 
siitä, että lapsi saa hoivaa 
ja suojelua. Vanhemmilla on 
oikeus saada apua, 
ohjausta ja neuvontaa, jos 
he sitä tarvitsevat.



 } lasta ei saa koskaan syrjiä esi
merkiksi sen takia, miltä hän 
näyttää, millaiseen perheeseen 
hän kuuluu, mihin hän tai 
hänen perheensä uskoo, missä 
hän asuu

Lapsille kuuluvat ihmisoikeudet

SISÄLTÄVÄT LAPSIA VAHVASTI SUOJELEVIA PERIAATTEITA

PELASTAKAA LAPSET HALUAA VAIKUTTAA 
LASTEN HYVINVOINTIIN PYSYVÄSTI

LAPSEN OIKEUS OSALLISUUTEEN TOTEUTUU, KUN

Me olemme osa tätä 
yhteiskuntaa siinä missä 
aikuisetkin. Me ansaitsemme 
saada äänemme kuuluviin! 
Olemme ehkä pieniä, mutta 
olemme myös vahvoja!!!

 } lapsen täytyy kaikin keinoin 
saada hyvä elämä, elää ja 
kehittyä 

 } lapselle parhain ratkaisu eli 
lapsen etu tulee aina arvioida 
ja huomioida lapsen asioissa ja 
hänen eri elämäntilanteissaan 

 } lasta täytyy kuulla ja hänen 
näkemyksiään kunnioittaa

Pelastakaa Lapsilla on kolme tärkeää tehtävää:

TUEMME 
lapsia eri elämän

tilanteissa ja 
haasteissa

VAIKUTAMME 
siihen, että lasten 
asiat muuttuvat  

pysyvästi paremmiksi 

VÄLITÄMME TIETOA 
lapsen oikeuksista ja 
vahvistamme lapsia 
vaikuttamaan heihin 
liittyvissä asioissa

1. 2. 3.

aikuiset kuuntelevat 
valtioissa ja valtioiden 

välisessä yhteistyössä lasten 
näkemyksiä tehdessään 

heidän elämäänsä koskevia 
päätöksiä

eriikäisille, erilaisissa 
perheissä ja olosuhteissa 
eläville lapsille tarjotaan 
mahdollisuuksia ilmaista 

mielipiteensä  

lapset saavat  opetusta, 
joka rohkaisee heitä ilmai
semaan mielipiteitään ja 
edistää heidän kasvamis
taan yhteiseen toimintaan 
muiden lasten ja aikuisten 

kanssa



Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf
Koskelantie 38, PL 95

00601 Helsinki 

puh +358 10 843 5000

info@pelastakaalapset.fi

www.pelastakaalapset.fi

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