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Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle
ilman minkäänlaista lapsen, hänen

vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa
rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen,

uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin,
kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen

alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen,
syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa

erottelua.
 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus



YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle
lapselle ja nuorelle oikeuden elää ja kasvaa

turvassa.
 

Lapsen oikeuksien sopimus on voimassa
kaikissa maailman maissa Yhdysvaltoja

lukuunottamatta. Sopimus on ollut Suomessa
voimassa laintasoisena jo vuodesta 1991.



Lapsen oikeuksien neljä yleisperiaatetta ovat:

Yhtäkään lasta ei
saa syrjiä. 
(2 artikla)

 
Lapsen edun on

oltava ensisijainen.
(3 artikla)

Lapsella on oikeus
elämään,

henkiinjäämiseen ja
kehittymiseen. 

(6 artikla)

Lapsella on oikeus
saada näkemyksensä
huomioon otetuiksi. 

(12 artikla)



Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain
 

20.11. 
 

Lapsen oikeuksien päivä on vakiintunut liputuspäivä. 
 
 

Lapsen oikeuksien viikko on lapsen oikeuksien päivän
yhteydessä vietettävä teemaviikko, jolla lisätään lapsen

oikeuksien tunnettuutta. Sen järjestää lapsen oikeuksien
kansallinen viestintäverkosto. 

 



Lapsen oikeuksien viikon 2022
teema on lapsen oikeus

turvallisuuteen.



82 % lapsista kokee joskus pelkoa. 
6-vuotiaiden yleisin pelon aihe on pimeä.

(Lapsibarometri 2020)
 

Nuoret kokevat turvattomuutta erityisesti
ilmastonmuutoksen, maailmanpoliittisen tilanteen ja

kansainvälisen terrorismin takia.
(Nuorisobarometri 2018)

 
Vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla turvallisuuden

tunne on keskimääräistä heikompi.
(Lapsen ääni -kysely, Pelastakaa Lapset 2021)  



Aikuisten täytyy suojella lasta kaikelta väkivallalta
ja vahingoittamiselta. Lasta ei saa satuttaa millään
tavalla. Kukaan ei saa kohdella lasta
välinpitämättömästi tai käyttää lasta hyväkseen. 

Aikuisten täytyy suojella lasta seksuaaliselta
häirinnältä ja riistolta.

Aikuisten täytyy suojella lasta kaikilta hänen
hyvinvointiaan uhkaavilta hyväksikäytön
muodoilta.
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Jokaisella koululaisella on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön ja työrauhaan. Opettajien ja
muiden aikuisten tulee huolehtia, että ne toteutuvat.

Lapsen turvallisuudesta koulussa 
säädetään perusopetuslaissa ja 
opetussuunnitelmassa. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
https://ops.edu.hel.fi/


fyysinen koskemattomuus,
oikeus yksityisyyteen,
riittävä hoiva,
usko tulevaisuuteen,
mahdollisuus elää turvassa ja rauhassa,
mahdollisuus tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa, 
mahdollisuus luottaa omiin läheisiin ja saada apua,
mahdollisuus ilmaista tunteita turvallisella tavalla sekä
rauhallinen kasvu- ja oppimisympäristö.

Turvallisuuden tunne on lapsen hyvinvoinnin edellytys. 
Siihen kuuluvat muun muassa:



perheen päihde- ja väkivaltaongelmat, 
taloudelliset ongelmat, 
kiusaamisen tai väkivallan näkeminen tai kohteeksi
joutuminen tai 
sota, onnettomuudet tai tapaturmat. 

Turvattomuutta voivat aiheuttaa monenlaiset asiat: 

Turvattomuus voi aiheuttaa lapsessa erilaisia oireita, kuten
unettomuutta, päänsärkyä, ahdistuneisuutta ja levottomuutta.
Niistä on hyvä puhua turvalliselle aikuiselle. 



Aikuiset voivat lisätä lasten ja nuorten turvallisuutta
esimerkiksi lainsäädännöllä, liikennesuunnittelulla,
tarjoamalla tukea lapsille ja heidän perheilleen ja
tekemällä syrjinnän vastaista työtä.

Erityisen tärkeää on kuunnella lasten ja nuorten
omia ajatuksia turvallisuudesta, antaa heidän purkaa
tunteitaan sekä tukea heitä sillä tavoin kuin he itse
toivovat.



mitkä ovat omat rajat,
miten ja milloin hätäkeskukseen soitetaan, 
miten vieraassa ympäristössä ja vieraiden 

millainen internetin ja sosiaalisen median 

Turvataitokasvatus lisää lapsen turvallisuutta. Turvataidot auttavat
tunnistamaan uhkaavia tilanteita ja toimimaan niissä.

Turvataitoihin kuuluu muun muassa tietää:

       aikuisten kanssa toimitaan,

       käyttö on turvallista. 



Mitä turvallisuus merkitsee sinulle?



 
www.lapsenoikeudet.fi

 


