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Lasten oikeudet 

suomessa 

Niitty — Vertaisohjattu 
perhevalmennusmalli maahanmuuttajille 



Sivu 2 

Mitä ovat lasten oikeudet? 

Yk:n lapsen oikeuksien sopimus 

 

• Suomessa  on  noudatetaan YK:n lapsen oikeuksien sopi-
musta. 

• Lapsen oikeuksia säätelevät myös Suomen lait, kuten lasten-
suojelulaki. 

• Lakien avulla turvataan lapselle hyvä kasvu ja kehitys. 

• Lapsia ovat kaikki alle18-vuotiaat Suomessa.  
 

 

 

 

 

 

Sivu 11 

MITEN LASTEN OIKEUDET NÄKYVÄT TÄS-

SÄ KUVASSA? 

 

• Lapsella on oikeus virikkeisiin, ulkoiluun ja leikkiin 
jokaisena päivänä. 

• Lapsella on oikeus saada hoivaa vanhemmiltaan. 

• Isä ja äiti huolehtivat lapsesta yhdessä. 



Sivu 10 

Lapsella on oikeus terveyteen 

• Vanhempien tulee huolehtia lapsen terveydestä 

• Lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa 

• Esim. Alle kouluikäisten lapsen hampaat pesee aikuinen. 

 

Lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa 

eritystukea esim. kehityshäiriön tai vam-

man vuoksi. 

Sivu 3 

Apua voi ja kannattaa 
pyytää ajoissa! 

 
Voit ottaa yhteyttä 

neuvolaan tai 
kouluun, jos jokin 

asia mietityttää! 
 

Lasten kasvatus suomessa 

 

         

Suomessa vanhemmat saavat kasvatukseen apua 
halutessaan 
 
• Yhteistyötä tehdään neuvolan, päivähoidon ja koulun kanssa. 
 
• Vieraassa kulttuurissa toimiminen voi tuntua joskus 

hankalalta. 
 
 
  



Sivu 4 

KAIKILLA LAPSILLA ON SAMAT OIKEUDET HUO-

LIMATTA SYNNYINMAASTA, IHON VÄRISTÄ TAI 

VANHEMPIEN TAUSTASTA 

 

• Syrjiminen tarkoittaa sitä, että lapsi asetetaan eriarvoiseen 
asemaan ilman syytä.  

• Lasten on oltava yhdenvertaisia keskenään. 

• Lapselle on hyvä opettaa jo kotona, että kaikki ihmiset ovat 

 

LASTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET TEHDÄÄN ENSI-

SIJAISESTI LAPSEN PARASTA AJATELLEN 

 

• Mietitään, miten jokin asia vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. 

• Mitkä ovat lapsen kannalta asian hyvät ja huonot puolet? 

Sivu 9 

LAPSELLA ON OIKEUS OLLA LAPSI 

 

Koulunkäynti 

• Lapsilla on oppivelvollisuus. 

• Hyvä koulutus on tärkeää Suomessa. 

• Työtä on hankala saada ellei ole kouluttautunut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotityöt 

• Lapsen hyvä oppia kotitöitä. 

• Ei kavereiden näkemisen, koulun tai harrastusten kus-
tannuksella. 

Tytöille ja pojille kuuluu saman verran velvollisuuksia 
kotona. Ei ole olemassa ns. miesten ja naisten töitä.   



Sivu 8 

LAPSELLA ON OIKEUS YKSITYISYYTEEN 

 

• Lapsen kirjeenvaihdon tai puhelimen tutkiminen mielival-
taisesti ei ole sallittua. 

• Lapsen henkilökohtaisista asioista puhuminen julkisesti ei 
myöskään ole sallittua. 

 

 

 

 

 

 

 

VANHEMMILLA ON VASTUU LAPSEN KASVUS-

TA JA KEHITYKSESTÄ 

• Lapsen huoltajina ovat useimmiten vanhemmat 

• Huoltaja vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnas-
ta ja huolenpidosta. 

• Vanhemmat tekevät lapseen liittyvät päätökset 

• Esim. neuvolakäynneillä on toivottavaa olla lapsen viralli-
nen huoltaja mukana. 

 

Mieti mitä kerrot 
tai julkaiset lapsesta 
somessa? 

Sivu 5 

LAPSELLA ON OIKEUS ILMAISTA MIELIPITEEN-

SÄ HÄNTÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

 

• Lapsen mielipide otetaan huomioon iän ja kehitysvaiheen 
mukaisesti. 

• Aikuisilla kuitenkin ensisijainen velvollisuus suojella lasta 
haitallisilta ratkaisuilta. 

• Lapsella on oikeus mielipiteeseen kaikissa asioissa, kunhan 
ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. 

• Lapsella on oikeus uskonnonvapauteen. 

Kuka teidän per-
heessä päättää 
esim. käyttääkö 
tyttö huivia?  



Sivu 6 

LASTA ON SUOJELTAVA VÄKIVALLALTA, VÄ-

LINPITÄMÄTTÄLTÄ KOHTELULTA JA HYVÄK-

SIKÄYTÖLTÄ 

 

• Lapsen ruumiillinen kurittaminen on kielletty Suomessa v. 
1984 

• Lain vastaista on esim. lyöminen, tukistaminen, nipistämi-
nen, ravistaminen ja piiskaus. 

• Myös väkivallalla uhkailu, alistaminen sekä väkivaltaisten 
ohjelmien ja pelien näyttäminen on laitonta ja lapsen kehi-

 mitä teet jos menetät hermosi? 

 Fyysinen kurittaminen ei ole ratkaisu, se vain lisää lapsen 
käytöshäiriöitä. 

 Voit esim. poistua muualle hetkeksi rauhoittumaan. 

Sivu 7 

Viranomaisella on velvollisuus puuttua 

 

• Jos lapsen elinolot perheessä vaarantavat lapsen tur-
vallisuuden ja kehityksen, on Suomen viranomaisilla 
vastuu järjestää lapselle muu asuinpaikka, kuten sijais-
hoito 

• Perheelle tarjotaan ensisijaisesti tukitoimia, jolloin 
lapsi asuu kotona. 

• Jos lapsi sijoitetaan, sijoituksen perusteet tulee tarkis-
taa ajoittain. 

Lastensuojeluilmoitus ei ole rangaistus.  

Se on keino saada apua perheelle hankalissa tilanteissa. 


