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LAPSIASIAVALTUUTETUN 
TARKOITUS
Varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon 

lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 
(Laki lapsiasiavaltuutetusta 1 §).

Yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa 
järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa 
edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista (Laki 
lapsiasiavaltuutetusta 2 §).
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Lapsiasiavaltuutetun tehtävät

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen 
seuranta

• Päätöksentekijöihin vaikuttaminen lapsinäkökulmasta

• Yhteydenpito lapsiin ja nuoriin ja heiltä saadun tiedon 
välittäminen päätöksentekijöille

• Lapsia koskevan tiedon välittäminen lasten parissa 
työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle

• Yhteistyön kehittäminen lapsipolitiikan toimijoiden välille

• YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen edistäminen.
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YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
pähkinänkuoressa

• Maailman ratifioiduin ihmisoikeussopimus

• Laadittiin vuonna 1989

• Allekirjoitettiin Suomessa 1991

• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa lasten oikeudet jaetaan kolmeen perusoikeuteen 
Oikeus suojeluun
Oikeus osallistumiseen
Oikeus osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

• Sopimusta raamittaa neljä yleisperiaatetta
Oikeus syrjimättömyyteen (2 artikla)
Lapsen edun ensisijaisuus (3 artikla)
Oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6 artikla)
Oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi (12 artikla)

• Suomessa sopimus on saatettu voimaan lailla.
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Lapsen oikeus äidinmaitoon

• Lapsen oikeuksien sopimus muodostuu siis artikloista

• Artikloja tarkentamaan YK:n lapsen oikeuksien komitea julkaisee 
Yleiskommentteja

• Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artikla lapsen oikeudesta nauttia 
parhaasta mahdollisesta terveydentilasta

• Jotta tämä oikeus toteutuu, sopimusvaltio ryhtyy toimenpiteisiin….

o … C) varmistaakseen, että yhteiskunnan kaikki kerrokset, erityisesti vanhemmat 
ja lapset, saavat tietoa ja opetusta ja että heitä tuetaan käyttämään 
saamiaan perustietoja lapsen terveydestä ja ravinnosta, rintaruokinnan 
eduista, ympäristöhygieniasta ja onnettomuuksien ehkäisystä.
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• Yleiskommentissa nro. 15 (2013) kohta 44

”Imeväisikäisten lasten yksinomaista rintaruokintaa 6 kuukauden ikään asti tulisi 
suojella ja edistää, ja rintaruokintaa tulisi jatkaa sopivan täydentävän ravinnon 
rinnalla kahden vuoden ikään asti tämän ollessa mahdollista. Valtioiden tähän liittyvät 
velvollisuudet on määritelty Maailman terveyskokouksen yksimielisesti hyväksymissä 
suojelua, edistämistä ja tukemista koskevissa puitteissa. Valtioiden on sisällytettävä 
lapsen oikeutta terveyteen koskevat kansainvälisesti hyväksytyt standardit kansallisiin 
lakeihinsa ja pantava ne täytäntöön. Näitä ovat äidinmaidonkorvikkeiden 
markkinointia koskeva kansainvälinen säännöstö ja Maailman terveyskokouksen sen 
jälkeen hyväksymät asianmukaiset päätöslauselmat sekä tupakoinnin torjuntaa 
koskeva Maailman terveysjärjestön puitesopimus. Valtioiden tulisi ryhtyä 
erityistoimiin kannustaakseen yhteisöjä ja työnantajia tarjoamaan äideille sekä tukea 
raskauden ja rintaruokintajakson aikana että käytännöllisiä ja edullisia 
lastenhoitopalveluja. Lisäksi tulisi taata Kansainvälisen työjärjestön 
äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen 
nro 183 (2000) noudattaminen. 

• https://lapsiasia.fi/documents/25250457/37288006/CRC_C_GC_15_julkaisu.pdf
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Suomi ja naisten työssäkäynti

• Suomessa vanhemmuuden tukirakenteita on vahvistettu jo 1940-
luvulta alkaen 

• Perhevapaita on pidennetty merkittävästi jo 1970-luvun puolivälissä

• Oikein tuettuna vanhempien työssäkäynnin mahdollistaminen edistää 
myös lapsen oikeuksia

• Lapsen oikeuksien sopimuksen 18 artikla 3 kohta: sopimusvaltioiden 
on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimiin taatakseen, että 
työssäkäyvien vanhempien lapsilla on oikeus hyödyntää heille 
tarkoitettuja lastenhoitopalveluita ja -laitoksia

• Käynnissä olevan perhevapaauudistuksen yhteydessä puheenvuorot 
rintaruokinnasta ovat olleet hämmentävän vähäisiä

• Suomi ei ole edelleenkään  ratifioinut kansainvälisen työjärjestön 
ILO:n Äitiyden suojelukonventiota vuodelta 2000.
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Rintaruokinta ja työelämä
• Marika Kytölä Oikeus-lehti: katseet Norjaan

• Norja on ratifioinut ILO:n konvention ja 
mahdollistanut äitien imetystauot

• Norjassa kysymys lasten oikeudesta äidinmaitoon 
on nähty tasa-arvo- ja terveyspoliittisena 
kysymyksenä, joka on kannustanut äitejä 
palaamaan työelämään ja isejä kantamaan 
enemmän hoiva-vastuuta lapsistaan

• Suomessa imetystä koskevan 
työaikalainsäädännön puuttuminen vaikeuttaa 
lasten oikeutta parhaaseen ravintoon, eikä toteuta 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitetta 
edistää rintaruokintaa

• Työaikalainsäädännön puute voi myös vaikeuttaa 
naisten siirtymistä työelämään.



Rintaruokinta 
yhdenvertaisuuskysymyksenä
• Työssäkäyvien äitien lasten asema on vain yksi 

kysymys

• Tärkeää on kohdistaa huomiota myös niihin 
äiteihin, joilla rintaruokinta ei ala lainkaan tai 
jatkuu vain lyhyen aikaa

• Korona-aika tuo omat haasteensa ja 
mahdollisuutensa rintaruokinnalle

• Yleinen keskustelu rintaruokinnan eduista on 
tärkeää

• Äidinmaito jokaisen lapsen oikeutena on yksi 
vahva näkökulma rintaruokinnan edistämiselle. 



Kiitos!
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