
Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus

On isän, äidin, muiden aikuisten, valtion ja oman 

kunnan tehtävä huolehtia meidän lasten oikeuksista.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on lasten oma sopimus, 

jossa maat lupaavat aina toimia lapsen parhaaksi.

Minulla on oikeus tietää oikeuteni. Myös kaikkien aikuisten

pitää tuntea nämä lasten oikeudet. 

Valitettavasti jotkut aikuiset eivät noudata lapsen oikeuk-

sia. Jos minulla on paha olla tai minua satutetaan, voin 

kertoa siitä tutulle aikuiselle. Voin puhua vanhemmille, 

opettajalleni tai koulun terveydenhoitajalle.

KIITOS mukana olleille:  Etelä-Hervannan koulu, Jousenkaaren koulu, 

Kilon koulu, Kisapuiston koulu, Perkkaanpuiston koulu.
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Minä olen lapsi ja minulla on oikeuksia. 

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. 

Lapsen oikeudet varmistavat, että minulla ja  muilla 

lapsilla on hyvä elämä. 

Kaikki lapset maailmassa ovat yhtä tärkeitä. 

Meillä kaikilla on samat oikeudet riippumatta siitä, missä 

asumme, miltä näytämme, tai mitä kieltä puhumme. 

Tästä esitteestä voin oppia, mitä oikeuksia minulla on. 

Minulla on oikeus elää.

Minulla on oikeus saada ruokaa, vaatteita ja 

huolenpitoa. 

Minun tulee saada apua, kun en voi hyvin.

Minulla on oikeus leikkiä ja levätä. 

Minulla on oikeus oppia lukemaan ja oppia monia 

muita asioita koulussa. 

Minulla on oikeus käydä koulua ilmaiseksi. 

Koulussa minua tulee opettaa ymmärtämään ja 

kunnioittamaan erilaisia ihmisiä. 

Minulla on oikeus olla turvassa. 

Minulla on oikeus elää vanhempieni 

ja perheeni kanssa, jos minun on 

hyvä olla heidän kanssaan. 

Kukaan ei saa kiusata tai vahingoittaa 

minua. Jos minua kiusataan tai vahin-

goitetaan, aikuisten on autettava minua. 

Jos joudun pakenemaan kotimaastani, 

minusta tulee huolehtia.

Kun aikuiset tekevät päätöksiä, pitää heidän 

miettiä, mikä on parasta meille lapsille.

Kun aikuiset päättävät minun asioistani, heidän 

on kysyttävä minulta, mitä mieltä minä olen.            

Minulla on oikeus omiin juttuihin ja oikeus olla 

oma itseni.

Minulla on oikeus saada syntymäni jälkeen nimi. 

Ilman nimeä en voi osallistua samalla tavalla 

kuin muut lapset. 

Minulla on oikeus olla jonkun maan kansalainen. 
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