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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

lapsen oikeuksien näkökulman vahvistamises-

ta pohjoismaisessa yhteistyössä 

Verrattuna muihin maailman maihin Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä las-

ten oikeuksien toteutumisessa. Kaikki Pohjoismaat ovat eri tavoin sitoutu-

neet YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kaikilla on lapsiasiavaltuutet-

tu, jonka tehtävänä on seurata sopimuksen toteutumista eri hallinnon ta-

soilla ja koko maassa. 

 

Ruotsi järjestää 11.–12. syyskuuta Tukholmassa Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston puheenjohtajuuteensa liittyen seminaarin, jonka teemana on 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä YK:n lapsen oikeuksien komitean 

suositukset Pohjoismaille. Tavoitteena on nostaa esiin yhteisiä haasteita 

lasten oikeuksien vahvistamisessa. 

 

Keskiryhmän mielestä lasten oikeuksien tulisi näkyä paljon keskeisemmin 

pohjoismaisessa yhteistyössä siitä huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, 

että Pohjoismaat ovat niiden toteutumisessa edelläkävijöitä. Keskiryhmä 

pitää hyvänä Ruotsin puheenjohtajuuskauden aloitetta ja ehdottaa, että 

lasten näkökulma otetaan jatkossa laajemmin ja yli hallinnonalarajojen 

esiin Pohjoismaiden ministerineuvoston työssä. 

 

Lasten oikeuksien toteutumiseksi on vielä paljon tekemättä, myös Poh-

joismaissa. Tuomalla lapsinäkökulman vahvemmin mukaan pohjoismai-

seen yhteistyöhön Pohjoismailla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa 

lasten hyvinvointiin myös eurooppalaisittain ja maailmanlaajuisesti. Esi-

merkiksi vanhempien oikeus lastensa fyysiseen kurittamiseen, joka on ol-

lut Pohjoismaissa lailla kiellettyä jo pitkään, on edelleen sallittua joissain 

EU-maissa.  
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Edellä esitetyn perusteella keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se ottaa lasten oikeuksien näkökulman osaksi kaikkea toimin-

taansa. 

 

että se vaikuttaa sen puolesta, että lapsivaikutusten arviointi ote-

taan osaksi kansallista päätöksentekoa kaikissa maissa ja kaikilla 

päätöksentekotasoilla. 

 

että se hyväksyy eri hallinnonalojen rajat ylittävät pohjoismaiset 

suuntaviivat lasten oikeuksien toteutumiselle. 

 

että se laatii yhteiset pohjoismaiset mittarit lasten hyvinvoinnille. 
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