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Lapsi- ja lapsuuskäsityksestä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa 

Suvianna Hakalehto 

 

 

1. Lapsi ja lapsuus 

Lapsi ja lapsuus ovat sosiaalisia konstruktioita: muun muassa ajan, paikan, kulttuurin, etnisen taustan, 

sukupuolen ja sukupolven tuotteita. Lapsuus ja nuoruus erotetaan aikuisuudesta lasten ja nuorten ole-

tettujen aikuisista poikkeavien ominaisuuksien perusteella. Lapsuuden tulkinnoissa lapsi on ollut ta-

pana määritellä suhteessa aikuiseen siten, että lapsi on jollain tapaa vähemmän kuin aikuinen. Hän ei 

osaa, jaksa tai tiedä aikuisten tavoin. Lapselta puuttuu jotain, mitä aikuisella on. Keskeinen havainto 

on tällöin, ettei lapsella ole kompetenssia.  

Kuvaan lapsesta on yhdistetty toisaalta viattomuus, kehittymättömyys ja riippuvaisuus, mutta myös 

epärationaalisuus ja jopa pahuus. Pajulammi on lapsen osallisuusoikeuksia koskevassa väitöskirjas-

saan tarkastellut lapsuuskäsityksiä käyttäen jaottelua riippuvainen / epäpätevä / vaarallinen ja vaa-

rassa oleva / itsenäinen. Muutaman viime vuosikymmenen ajan lapsen autonomisuus ja aktiivinen 

toimijuus on sekä lapsuudentutkimuksessa että oikeustieteessä korostunut ja haastanut näkemyksen 

lapsesta ensisijassa monenlaisten riskien kohteena olevana suojelun kohteena.  

Juridisesti lapsuuden ja aikuisuuden raja on 18 vuotta, mikä todetaan sekä YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksessa, että kansallisessa lainsäädännössä. Lapsen oikeuksien sopimuksessa ei määritellä ikä-

rajoja, jolloin lapsen tulisi saavuttaa tietyt oikeudet. Valtio päättää itse esimerkiksi elokuvien ja tie-

tokonepelien ikärajat, iän, milloin lapsi voi liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan sekä rikosvastuun ja 

vahingonkorvausvastuun ikärajat. Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa valvova YK:n 

lapsen oikeuksien komitea korostaa, että valtioiden tulee ikärajoja asettaessaan ottaa huomioon sopi-

mus kokonaisuudessaan. Ikärajan on oltava sellainen, joka kyseessä olevassa asiassa parhaiten toteut-

taa lapsen edun ensisijaisuutta eli turvaa parhaiten lapselle sopimuksessa säädettyjen oikeuksien to-

teutumisen. 

Lapsuudentutkimus ymmärtää lapsuuden yksilön kasvun, kehityksen ja yhteiskuntaelämään harjaan-

tumisen vaiheeksi. Modernin maailman sukupolvijärjestyksessä lapsilla ja nuorilla on oikeus aikuis-

ten ja yhteiskunnan suojeluun, kasvatukseen ja valvontaan. Lapsuudentutkimuksen lapsesta muodos-

tamaan kuvaan ei ole kuulunut lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien esiin nos-

taminen huolimatta tutkimussuuntauksen harjoittamasta tavasta nähdä lapsi subjektina ja aktiivisena 
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toimijana. Lapsuudentutkimuksessa lapsi on ollut subjekti, mutta ei oikeussubjekti, kuten lapsen oi-

keuksien sopimuksessa ja sen pohjalle rakentuneessa modernissa lapsioikeudessa. 

 

2. Lapsen oikeuksien sopimuksen tausta-arvoista  

Lapsen oikeuksien sopimuksen laadinta oli luonteva osa ihmisoikeusparadigman kehitystä maail-

massa. Sopimus laadittiin ensinnäkin muistuttamaan siitä, että lapsille kuuluvat samat ihmisoikeudet 

kuin aikuisillekin (esim. sananvapaus, yksityisyyden suoja, oikeus terveyteen). Tämän lisäksi sopi-

muksen tarkoituksena on tuoda esiin lapset erityisenä ryhmänä, jolle on perusteltua turvata lasten 

kehitykselle ja hyvinvoinnille merkityksellisiä oikeuksia (esim. oikeus erityiseen suojeluun lapselle 

vahingolliselta toiminnalta, oikeus syrjimättömyyteen lapsen vanhempien ominaisuuksien perus-

teella, oikeus leikkiin). 

Lapsen oikeuksien sopimuksesta näkyy selvästi, että lapsen ymmärretään toimivan jo aivan pienestä 

pitäen useissa muissakin ympäristöissä kuin kotonaan. Sopimus keskittyykin lapsi-vanhempi –suh-

detta perusteellisemmin lapsen oikeuksien toteutumiseen viranomaistoiminnassa. Lapsuus on nyky-

yhteiskunnassa institutionalisoitu paitsi kotiin myös erityisesti päivähoitoon ja kouluun. Perusteluna 

on uskomus lasten yhdenmukaisista tarpeista, toiveista, kokemuksista ja eduista. Lapsen oikeuksien 

sopimus velvoittaa julkista valtaa eli käytännössä valtion ja kuntien viranomaisia toteuttamaan lapsen 

oikeudet toiminnassaan. Juridisesti sopimuksen täytäntöönpano kuuluu valtiolle, jonka on huolehdit-

tava sopimuksen täytäntöönpanosta lainsäädännössä, tuomioistuintoiminnassa ja viranomaistoimin-

nassa. Lapsen oikeuksien komitea pystyy valvomaan lapsen oikeuksien toteutumista esimerkiksi ter-

veydenhuollossa, lastensuojelussa ja tuomioistuimissa selvästi paremmin kuin oikeuksien toteutu-

mista lapsen kotona. 

Lapsen oikeuksien sopimus ei rakennu yhtenäiselle arvoperustalle. Se lienee osasyynä siihen, että 

kaikki valtiot Yhdysvaltoja lukuun ottamatta ovat katsoneet mahdolliseksi ratifioida sen. Monet so-

pimuskohdista ovat kompromisseja. Sopimuksen laadinnassa ei ollut mukana lapsuudentutkijoita ja 

muutenkin tiedemaailman edustus oli vähäistä. Myöskään lapsia ei millään tavalla kuultu kymmenen 

vuotta kestäneen valmisteluprosessin kuluessa. On arveltu, että sopimus voisi olla melko lailla toisen 

sisältöinen, jos lapset ja nuoret olisivat osallistuneet sen laatimiseen. 
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Sopimuksen voimaantulon jälkeen maailma on muuttunut melkoisesti ja lasten elämänpiiri ei enää 

ole sama kuin se oli 1980-luvun lopulla. Mainita voi muun muassa sosiaalisen median, ilmastonmuu-

toksen, uudenlaisten päihteiden ja maailmanpoliittisten tapahtumien mukanaan tuomat haasteet. Lap-

sen oikeuksien sopimuksen neljää yleisperiaatetta (oikeus kehitykseen, syrjimättömyys, osallisuus, 

lapsen edun ensisijaisuus) samoin kuin kaikkia muitakin sopimuksen sisältämiä velvoitteita tuleekin 

tarkastella suhteessa tarkasteltavana olevaan aikaan, yhteiskuntaan, kulttuuriin jne. Esimerkiksi me-

dia vaikuttaa lapsen arkeen nykyisin voimakkaasti ja tällä on yhteys lapsen kehitykseen liittyvien 

lapsen oikeuksien toteuttamiseen. Toisaalta sosiaalinen media mahdollistaa uudenlaisia osallisuuden 

muotoja. Viimeaikainen kehitys Suomessa on osoittanut esimerkiksi syrjimättömyyden turvaamisen 

haastavaksi ja siihen on erityisesti panostettava. Näyttää myös siltä, että lapsen edun määrittely (esi-

merkiksi huoltoriidoissa, lastensuojelussa ja koulumaailmassa) koetaan yhä vaikeampana moniarvoi-

sessa yhteiskunnassa. 

Lapsen oikeuksien komitea on antanut useita sopimusta selventäviä ja tulkitsevia yleiskommentteja, 

jotka pyrkivät päivittämään sopimusta. Kuva siitä, mitä lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyvien 

oikeuksien turvaaminen käytännössä vaatii tänään, edellyttää perehtymistä sekä yleiskommentteihin 

että valtioiden komitealta saamiin huomautuksiin.  

Lapsen oikeuksien sopimuksen lapsikäsitystä on pidetty varsin fragmentoituneena. Pirstaloitunut 

kuva lapsesta näkyi tosin jo ennen lapsen oikeuksien sopimustakin lainsäädännössämme. Se miten 

lapsi nähdään, on riippunut esimerkiksi oikeudenalasta (esim. perheoikeus, rikosoikeus, vahingon-

korvausoikeus, hallinto-oikeus). Lapsen oikeuksien sopimus nostaa esiin järkevän ja lainkuuliaisen 

lapsen, joka on kypsä ottamaan osaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän lähestymistavan 

mukaan lapset pystyvät toimimaan vastuullisesti, jos heille annetaan oikeudellinen valta ja vapaus 

siihen. Esimerkkinä voidaan mainita potilaslain muotoilut lapsen itsemääräämisoikeudesta, jotka ovat 

johtaneet käytännössä esimerkiksi siihen, että lapsille annetaan jo varsin nuorena oikeus itsenäisesti, 

ilman vanhempiaan päättää ehkäisystään. 

 

Toisaalta lapsi on lapsen oikeuksien sopimuksessa vahvasti myös suojelun kohde. Tämä näkyy Suo-

messa esimerkiksi huolto-oikeudenkäynneissä, joissa lapsen asema on varsin passiivinen ja vanhem-

pien huoltoriitaan liittyvien asioiden nähdään usein vaarantavan hänen kehityksensä, minkä nähdään 

puhuvan lapsen osallisuuden rajoittamisen puolesta. Passiivinen lapsikäsitys näkyy ehkä yllättävästi 

myös opetustoimen lainsäädännössä, jossa vanhemmilla on päätösvalta useista lastaan koskevista ky-

symyksistä ilman että lainsäädännössä on turvattu lapsen oikeutta ilmaista näkemystään asiasta. Lap-

sen oikeuksien sopimuksessa näkyvät myös ongelmia aiheuttavat lapset, joilla on päihdeongelmia 
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taikka asosiaalista tai rikollista käyttäytymistä. Näitä ryhmiä on erikseen suojeltu ja ryhmiin kuulu-

vien osallisuusoikeuksien toteutumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen on katsottu perustuvan pitkälti länsimaiselle lapsuuskäsitykselle, 

jonka lähtökohtana on autonominen toimija. Lapset itse kuitenkin korostavat tutkimusten mukaan 

ihmissuhteita elämänsä keskeisinä rakenteina eivätkä näe itseään irrallisena lähipiiristään. Esimer-

kiksi koulussa heidän mielestään parasta on ystävät ja huoltajien lisäksi muutkin aikuiset voivat olla 

heille erityisen tärkeitä. Lapset näkevät hyvinvointinsa ja intressinsä suhteessa heille läheisiin ihmi-

siin ja toimintaympäristöihin. Mahdollisiin ongelmiin he toivovat apua lähipiiriltä eivätkä yhtä mie-

lellään asioi viranomaisten kanssa, vaikka tällaisia palveluita olisi saatavilla. 

 

3. Keskeiset lapsikäsityksen elementit lapsen oikeuksien sopimuksessa 

3.1 Lapsi oikeuksien haltijana 

Lapsen oikeudellisen aseman muutos on heijastellut yleisempää kehityskulkua, jossa painopiste on 

muuttunut paternalistisesta ja yhteisöllisestä kohti individualistista ajattelua. Lapsen oikeuksien sopi-

mus korostaa lapsen olevan oikeuksien haltija, jonka tulee voida vaikuttaa itseään koskeviin päätök-

siin. On kuitenkin huomattava, että alle 18-vuotiailta puuttuu täysi oikeustoimikelpoisuus, eli he eivät 

voi ryhtyä itsenäisesti moniinkaan oikeustoimiin. Lisäksi lainsäädännössä on useita ikärajoja, jotka 

kaventavat lasten mahdollisuutta saada oikeutensa toteutetuksi. Tästä seuraa, ettei lapsi ole oikeuk-

siensa toteuttamisen osalta yhdenvertaisessa asemassa aikuisten kanssa.  

Lapsen oikeuksien sopimus pyrkii nostamaan lapsen aseman oikeussubjektina (oikeuksien haltijana) 

esiin aiempaa vahvemmin, mutta mitään kovin radikaalia tästä ei käytännössä seuraa. Esimerkiksi 

lasten mahdollisuudet toteuttaa oikeuksiaan ja saada oikeudenloukkaukset tutkittavaksi ovat kovin 

rajoitetut. Sopimuksen tarkoituksena on ollut tuoda esiin lasten ja aikuisten yhtäläinen ihmisarvo ja 

vaikuttaa aikuisten ja yhteiskunnan asenteisiin ja näin parantaa lasten oikeudellista ja yhteiskunnal-

lista asemaa. Lapsen oikeuksien komitean mukaan lapsuus tulee nähdä ainutlaatuisena ajanjaksona, 

jolloin lapsi kehittyy ja jonka kuluessa lapsen oikeuksien loukkaukset voivat johtaa elämänpituisiin 

sukupolvet ylittäviin seurauksiin. Tämän vuoksi lapset ovat ryhmä, jonka oikeuksien kunnioittami-

seen ja toteuttamiseen on erityisesti panostettava. Tähän liittyy lapsen oikeuksien sopimuksen kes-

keisin tavoite: lapsen edun ensisijaisuus. Lapsille ei pelkästään turvata oikeuksia kuten kaikille muil-

lekin vaan heidän hyvinvointinsa tulee olla prioriteettilistan kärjessä.   
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Lapsen oikeuksien sopimus koskee alle 18-vuotiaita, mutta on huomattava, että lapsille kuuluvat tä-

män lisäksi myös kaikissa muissakin kansainvälisissä ja alueellisissa ihmisoikeussopimuksissa (esim. 

YK:n TSS-sopimus ja Euroopan ihmisoikeussopimus) turvatut oikeudet. Ihmisoikeussopimuksissa ei 

ole asetettu ikärajoja oikeuksista nauttimiselle, sillä näiden oikeuksien on katsottu kuuluvan kaikille. 

Lapsia ei kuitenkaan ennen lapsen oikeuksien sopimusta ole ollut tapana ottaa erityisesti huomioon 

ihmisoikeussopimusten laadinnassa. Lapsen oikeuksien sopimuksen myötä lapselle kuuluvien ihmis-

oikeuksien toivotaan nousevan ihmisoikeuskeskustelun marginaalista keskeisempään rooliin. 

 

3.2 Lapsi suojelun kohteena 

Lasten noteeraaminen juridisesti liittyi alun perin heidän suojan tarpeeseensa. Lapsen oikeuksien so-

pimuskin turvaa lapsen oikeuden erityiseen suojeluun. Suojeltavan lapsen hyvinvoinnin ja oikeuksien 

toteutumisen suurimmat riskitekijät nähdään yhä usein lähinnä kotiympäristössä. Hyvinvointiin liit-

tyvien oikeuksien lisäksi esiin nousevat tällöin erityisesti fyysinen huono kohtelu ja seksuaalinen hy-

väksikäyttö eli tilanteet, joissa on kysymys lasten altistumisesta yksittäisten aikuisten toiminnalle. 

Melko harvoin tarkastellaan ja pyritään suojaamaan lasten haavoittuvuutta esimerkiksi sosiaalisille, 

taloudellisille ja ympäristöllisille haittatekijöille. Julkista valtaa on ollut tapana tarkastella lapsen suo-

jelijana eikä riskien aiheuttajana. Kuitenkin lapset altistuvat myös lukuisille valtion, kuntien, elinkei-

noelämän ja median aiheuttamille riskeille. Lapsen oikeuksien sopimuksen tavoitteena on suojata 

lasta kaikenlaisilta hänen kehitykselleen ja hyvinvoinnilleen haitallisilta riskeiltä hänen kaikissa toi-

mintaympäristöissään. Yhtä tärkeää kuin tarkastella lapsen kohtelua perheessä on kiinnittää huomiota 

lapsen kohteluun esimerkiksi koulussa, lastensuojelussa ja terveydenhuollossa. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulma suojeluun poikkeaa sopimusta edeltävästä lasten suoje-

luun liittyvästä paradigmasta. Ennen sopimusta suojelulla tarkoitettiin haavoittuvan ja epärationaali-

sen lapsen suojaamista erilaisilta vaaroilta. Lapsen oikeuksien sopimus merkitsi siirtymistä lapsen 

suojelusta suppeassa merkityksessä laajempaan lapsen oikeuksien suojaamiseen.  

 

3.3 Lapsi aktiivisena osallistujana 

Lapsuudentutkijat ryhtyivät ennen lapsioikeustutkijoita pohtimaan lasten osallisuutta, mutta vasta 

lapsen oikeuksien sopimus nosti lapsen oikeuden osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn 
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oikeudelliseksi velvoitteeksi. Osallisuus on sittemmin noussut lapsen oikeuksien sopimuksen johto-

tähdeksi: kaikilla lapsilla on oikeus iästä riippumatta ilmaista näkemyksensä kaikissa häntä koske-

vissa asioissa. Näkemys tulee ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Vaikka lasten 

osallistuminen omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin on nähty lähtökohtaisesti myönteisenä, siihen 

on kohdistettu myös kritiikkiä. On väitetty, että myöhäismodernin yhteiskunnan lapsuuskäsitys pe-

rustuu lapsen määrittelyyn sosiaalisesti kyvykkääksi, kompetentiksi ja omaehtoiseksi toimijaksi. Kun 

”normaali” lapsi nähdään aktiivisena osallistujana, esimerkiksi yksin viihtyvästä, hiljaisesta lapsesta 

saattaa muodostua ongelma. Onkin huomattava, että osallisuuteen liittyy sen vapaaehtoisuus eli lap-

sella tulee olla oikeus olla osallistumatta. 

Osallisuus-näkökulma on kehittynyt lapsen oikeuksien sopimuksen voimaantulon jälkeen lapsen oi-

keuksien komitean yleiskommenteissa ja tutkimuksessa laajemmaksi kuin mitä sopimusta laaditta-

essa ajateltiin. Suomessa sen ilmentymät ovat löytäneet tiensä muun muassa lastensuojelulakiin ja 

adoptiolakiin. Sen sijaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki edustaa vielä perheoikeuden 

traditioon kiinnittyvää tapaa ottaa lapsen näkemys huomioon vain tietyissä erikseen säädetyissä ti-

lanteissa. Myöskään opetustoimen lainsäädännössä osallisuutta ei ole toteutettu lapsen oikeuksien 

komitean suosittamalla tavalla vaan se on jäänyt varsin julistuksenomaiseksi ja riippumaan kyseessä 

olevan kunnan tai koulun ja siellä työskentelevien asenteista ja toimintamahdollisuuksista.  

Näyttää siltä, että lapsen hyvinvointi ja suojelu ovat käytännössä helpompi toteuttaa kuin lasten nä-

kemysten huomioon ottaminen. Useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että lapset kokevat tulevansa 

varsin hyvin suojelluiksi, mutta heidän osallisuusoikeutensa eivät heidän mielestään kotona ja viran-

omaisissa toteudu siten kuin lapsen oikeuksien sopimuksessa tarkoitetaan. Hyvinvoinnin toteuttami-

seen ja suojeluun onkin katsottu liittyvän vahva kontrollin elementti, joka mahdollistaa lasten osalli-

suuden rajoittamisen. Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut kuitenkin asettaa 

osallisuus pääsäännöksi ja sen rajoittaminen – esimerkiksi suojelunäkökulmasta – poikkeukseksi, 

joka on aina perusteltava. 

 

3.4 Erityisryhmiin kuuluvat lapset 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa on huomioitu erikseen lapset, jotka ovat erityisen alttiita syrjinnälle 

ja muille oikeuksien loukkauksille. Näihin erityisryhmiin kuuluvien lasten oikeuksia on pyritty tur-

vaamaan omissa sopimuskohdissaan. Sopimus sisältää artiklat sijaishuollossa olevista lapsista (20 ja 

25), adoptiosta (21), pakolaislasten oikeuksista (22), vähemmistöihin kuuluvien lapsien oikeuksista 
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(30), rikosoikeudellisen järjestelmän kanssa tekemisissä olevista lapsista (37 ja 40) ja lapsista aseel-

lisissa selkkauksissa (38). Lapsen oikeuksien komitea on antanut yleiskommentit vammaisten lasten 

oikeuksista, HIV-virusta sairastavien lasten oikeuksista, nuorten rikoksentekijöiden oikeuksista, il-

man saattajaa saapuvien maahanmuuttajalasten oikeuksista ja alkuperäiskansoihin kuuluvien lasten 

oikeuksista.1  

Erityisryhmiin kuuluvien lasten oikeuksien toteutumisen tärkeyden painottaminen on eräs lapsen oi-

keuksien sopimuksen erityispiirteistä. Sopimuksessa ei tyydytä siihen, ettei näiden lapsien oikeuksien 

loukkaaminen tulee kieltää vaan valtioiden tulee erityisesti panostaa näiden erityisryhmien oikeuk-

sien toteuttamiseen. Suomi on tältä osin saanut huomautuksia lapsen oikeuksien komitealta muun 

muassa vammaisiin lapsiin, romanilapsiin ja saamelaislapsiin liittyen.  

Tanskalaisten lasten raportissa lapsen oikeuksien komitealle on erotettu seuraavat erityistä tukea ja huomiota 

tarvitsevat, haavoittuvat lapsiryhmät: köyhyydessä elävät lapset, ylipainosta kärsivät lapset, väkivaltaa koto-

naan kokeneet lapset, vammaiset lapset, turvapaikanhakijalapset, rikoksiin syyllistyneet lapset ja nuoret, van-

keusrangaistusta suorittavien aikuisten lapset.2 On huomattava, ettei lapsen oikeuksien sopimuksessa pyritä 

tyhjentävästi luettelemaan kaikkia niitä ryhmiä, joiden oikeuksien toteutumiseen voi liittyä erityisiä haasteita. 

Sopimuksen painotus johtaa viranomaisten velvollisuuteen aktiivisesti tunnistaa riskiryhmiä ja huolehtia hei-

dän yhdenvertaisesta kohtelustaan eri toimintaympäristöissä. 

 

4. Lopuksi 

Lapsuus on myös poliittinen kysymys huolimatta sitä, että lapsuus mielellään esitetään ei-poliittisena 

kysymyksenä. Teoriat lasten tarpeista ja kehityksestä ovat aikuisten kehittämiä ja taustalta löytyy 

mm. sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita. Esimerkiksi lapsen edun käsite ja sen tulkinta ovat aikuis-

ten käsissä. Lapsen oikeuksien sopimus nostaa lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteuttamisen 

politiikkatasolta myös juridiseksi kysymykseksi ja velvoitteeksi. Näin lapsen oikeuksien sopimus 

vaikuttaa väistämättä lapsi- ja lapsuuskäsitykseen niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen lapsuuskäsityksessä keskeistä on toisaalta lapsen asema oikeuksien 

haltijana. Lähtökohtana on oikeusperustaisuus, joka on nähty huomattavasti pitemmälle menevänä 

                                                           
1 Toisaalta lapsioikeustutkimuksessa on nostettu esiin, ettei sopimuksessa kiinnitetä riittävästi huomiota tyttölapsiin, 

LGBTI-ryhmään kuuluviin lapsin, vammaisiin lapsiin, turvapaikanhakijalapsiin, alkuperäiskansoihin kuuluviin lapsiin 

ja vankilassa olevien vanhempien lapsiin. 
2 Ks. ”Ideally, you need a good childhood…” 40 children talk about life in special circumstances. The Children’s Report 

to The United Nations Committee on the Rights of the Child 2010. Bornerådet. 
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kuin hyvinvointiperustaisuus, sillä juridiset velvoitteet asettavat vaatimuksia mm. viranomaistoimin-

nalle. Kansallinen lainsäädäntö asettaa monenlaisia ikärajoja lapsen mahdollisuudelle itsenäisesti 

vaatia oikeuksiensa toteuttamista, mutta ikärajat on asetettava siten, että ne turvaavat lapsen oikeuden 

esimerkiksi yhdenvertaiseen kohteluun, suojeluun ja oikeuksien toteutumiseen. 

Olennainen osa sopimuksen lapsuuskäsitystä on lapsen ja lapsuuden suojeleminen, johon pyritään 

suojelemalla kaikkia lapselle kuuluvia oikeuksia. Ennen sopimusta ei ajateltu, että lapsen oikeudet 

pitäisi aikuisten oikeuksien tapaan turvata suojelemalla itse oikeuksia, huolehtimalla niiden täytän-

töönpanosta ja valvomalla niiden toteutumista.  

Kolmas lapsen oikeuksien sopimuksen keskeinen elementti on lapsi aktiivisena osallistujana omaa 

elämäänsä koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. Pajulammi on todennut lapsen osallisuusoi-

keuksilla olevan merkittävä rooli lapsen vajaan tai puuttuvan oikeustoimikelpoisuuden täydentäjänä. 

Jotta osallisuusoikeuksia voitaisiin kunnioittaa, on luotava olot, joissa se on mahdollista. Sopimuk-

seen sisältyy jännite lapsen suojelemisen ja lapsen aktiivisen osallisuuden välillä. Tästä seuraa 

haasteita oikeuksien täytäntöönpanossa. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen lapsi- ja lapsuuskäsitys perustuu ajatukselle, että valtiot toteuttavat 

kaikkien lasten oikeudet kaikkialla maailmassa kaikissa lapsille tärkeissä ympäristöissä. Sopimuksen 

mukaisessa ideaalitilanteessa lapset ovat keskenään yhdenvertaisia, heillä on mahdollisuus osallistua 

kaikkiin itseään koskevien asioiden käsittelyyn, he ovat suojassa kaikelta huonolta ja välinpitämättö-

mältä kohtelulta ja kokevat kaikkien oikeuksiensa toteutuvan asianmukaisesti.  

Käytännössä lasten oikeuksien toteutuminen on pitkälti kiinni siitä, miten huoltajat ja viranomaiset 

toimivat ja millainen asenneilmasto valtiossa, viranomaisessa tai muussa toimintaympäristössä on. 

Lapsen oikeuksien komitea on useissa yleiskommenteissaan korostanut lapselle soveltuvien oikeus-

turvakeinojen merkitystä. Lapsen oikeuksien sopimuksen lapsikäsitykseen sisältyykin ajatus lap-

sesta oikeuksiensa toteuttajana. Mikäli lapsen oikeudet eivät toteudu sopimuksen edellyttä-

mällä tavalla, lapsella on oltava mahdollisuus saattaa asia lapsiystävällisen oikeusturvameka-

nismin ratkaistavaksi.3  

                                                           

3 ”Independent, safe, effective, easily accessible and child-sensitive complaint and reporting mechanisms should be es-

tablished by law in compliance with international human rights norms and standards, in particular the Convention on the 

Rights of the Child.” Access to justice for children. Report of the UN High Commissioner for Human Rights. 16.12.2013, 

kohta 55. “Children should have the possibility to complain and initiate legal proceedings in cases of violation of their 

rights. State should provide legal or other appropriate assistance to children free of charge in all matters affecting them.” 

Ibid, kohta 58. 
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