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Lapsen oikeuksien sopimus lasten 
hyvinvoinnin edistämisen välineenä  

• Lasten ihmisoikeuksien kannalta keskeinen oikeuslähde 
on YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS).

• YK:n lapsen oikeuksien sopimus on väline lasten 
tarpeiden huomioon ottamisen ja lasten hyvinvoinnin 
edistämisessä ja turvaamisessa. 

• YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit, mm. 
lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa 
(yleiskommentti nro 7) 
www.lapsiasia.fi ja www.lapsenoikeudet.fi



Lapsen oikeuksien sopimuksen 
yleisperiaatteet

• Syrjimättömyys (2 artikla)

• Lapsen edun ensisijaisuus (3 artikla)

• Lapsen oikeus kehittymiseen (6 artikla)

• Lapsen näkemysten kunnioittaminen (12 artikla)
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Muita LOS:ssa turvattuja, 
varhaiskasvatuksessa tärkeitä oikeuksia (1)

• Lapsen huolenpidon 
varmistaminen (3.2 art.)

• Lasten palveluiden 
turvallisuuden, terveyden, 
henkilökunnan määrän ja 
soveltuvuuden sekä riittävän 
valvonnan varmistaminen 
(3.3 art.)

• Sananvapaus (13 art.)

• Ajatuksen-, omantunnon- ja 
uskonnonvapaus (14 art.)

• Yksityisyyden suoja (16 art.)
• Tiedon saanti median 

välityksellä (17 art.)
• Vanhempien tukeminen 

(18.2 art.)
• Työn ja perheen 

yhteensovittamisen 
tukeminen 18.3 art.)
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Muita LOS:ssa turvattuja, 
varhaiskasvatuksessa tärkeitä oikeuksia (2)

• Suojelu kaikelta väkivallalta 
(19 art.)

• Vammaiset lapset (23 art.)
• Terveys ja terveyspalvelut 

(24 art.)
• Oikeus riittävään elintasoon 

(27 art.)
• Oikeus saada opetusta ja 

koulutusta (28 art.)

• Koulutuksen päämäärät 
(29 art.)

• Vähemmistöjen ja 
alkuperäiskansojen lapset 
(30 art.)

• Oikeus lepoon, vapaa-
aikaan, leikkimiseen,  
virkistystoimintaan 
kulttuurielämään ja 
taiteisiin (31 art.)
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Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja LOS
Tavoitteet varhaiskasvatuslain 2 a §:ssä (1) 

1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista 
kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia (LOS 6, 23-24, 27 ja 29 art.)

2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja 
koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista (LOS 28-29 ja 2 art.)

3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön 
perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa 
myönteiset oppimiskokemukset (LOS 31, 6 ja 29 art.)

4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
varhaiskasvatusympäristö (LOS 3.3, 6, 19, 24 ja 29 art.)
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Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja LOS (2) 

5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät 
vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä (LOS 
3.3, 6, 12-14, 16 ja 29 art.)

6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet 
varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa 
valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä 
kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa 
(LOS 2, 27-29 ja 30 art.)

7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää 
tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä 
tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä (LOS 2, 6, 18.2, 23-24 ja 29 art.)
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Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja LOS (3) 

8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen 
toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja 
kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja 
yhteiskunnan jäsenyyteen (LOS 6, 12-14 ja 29 art.)

9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin (LOS 12-13 art.)

10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun 
huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen 
vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä (LOS 18.2 ja 6 art.)
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YK:n lapsen oikeuksien komitean suosituksia 
(2011) Suomelle varhaiskasvatuksesta

• Varhaiskasvatuksen kattavuutta ja laatua parannetaan 
lisäämällä henkilökunnan määrää, rajoittamalla 
päiväkotien ryhmäkokoja ja turvaamalla hoitosuhteen 
jatkuvuus nykyistä paremmin. 

• Vanhempia, joiden lapset eivät ole varhaiskasvatuksessa, 
kannustetaan ilmoittamaan lapsensa 
varhaiskasvatukseen, jotta heidän suomen kielen 
taitonsa, sosiaaliset taitonsa ja kouluvalmiudet 
paranisivat. 



MLL:n visio 2024

Suomi on lapsiystävällinen 
yhteiskunta, jossa lapsen etu 
asetetaan etusijalle ja jossa 
lapset ja nuoret voivat hyvin. 

www.mll.fi

www.lapsenoikeudet.fi

Twitter @MLL_fi

Twitter @EsaIivonen


