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 Osio 6 – TAUSTAPAPERI  

IHMISOIKEUDET JA KEHITYS – KÖYHYYS, GLOBALISAATIO JA 

ILMASTONMUUTOS IHMISOIKEUSKYSYMYKSINÄ 

 

TÄMÄN OSION SISÄLTÖ 
 

 Vuosituhattavoitteiden toteutuminen: YK  MDG  Post2015  

 Köyhyys, kehitys ja ihmisoikeudet 

 Globaalin maailman ihmisoikeushaasteita 
o Yritysvastuu ihmisoikeuksien näkökulmasta 
o Työntekijöiden oikeudet 
o Ilmastonmuutos ihmisoikeuskysymyksenä 

 Ihmisoikeudet, kehitys ja työntekijän oikeudet ihmisoikeussopimuksissa 
 
 

 

TIIVISTELMÄ 

Ihmisoikeussopimukset takaavat ihmisille kansalaisina ja työntekijöinä oikeuden riittävään 

elintasoon, kehitykseen sekä vapauden orjuudesta ja pakkotyöstä. Globalisaatio aiheuttaa näiden 

oikeuksien suhteen monia haasteita. Miten köyhyyttä vastaan tulisi taistella? Miten voidaan valvoa 

monikansallisten yritysten toimintaa ja näiden työntekijöiden oloja? Kenen vastuulla on torjua 

ilmastonmuutosta, joka uhkaa pahiten kaikkein köyhimpien elämää? Miten ja millaisilla mittareilla 

tulisi määritellä varojen ja resurssien riittävyys ja kohtuullisuus? 

Ensimmäinen ylikansallinen ponnistus globaalin oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden 

edistämiselle olivat vuonna 2000 YK:ssa hyväksytyt 8 kehityspäämäärää eli YK:n 

vuosituhattavoitteet (Millenium Development Goals, MDG). Tavoitteiden takarajan, eli vuoden 2015 

lähestyessä, kansainvälinen yhteisö suuntaa jo kohti uusia päämääriä. Tässä osiossa esitellään 

mahdollisten uusien Post2015-tavoitteiden teemoja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Keskeisiä 
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haasteita ovat vastaaminen köyhyyteen ja eriarvoistumiseen, kiihtyvään globalisaatioon ja globaaliin 

talouteen sekä maapallon kantokykyyn ja ilmastonmuutokseen. Köyhyys ja kehitys ovat 

ihmisoikeuskysymyksiä joiden merkitys tulee kasvamaan tulevinakin vuosikymmeninä. 

 

KÄSITTEITÄ 
 

 CSR: Corporate Social Responsibility = yritysten yhteiskuntavastuu 

 Global Compact: YK:n yritysvastuun periaateohjelma. Ohjelma sisältää 10 periaatetta, joihin 
yritys voi ilmoittautua sitoutuvansa. 

 Globalisaatio: eli ”maapalloistuminen” maailman verkottumista ja kansainvälistymistä 
kuvaava käsite 

 Ilmastonmuutos: ilmaston lämpeneminen. Ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos 
aiheutuu lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2) määrän lisääntymisestä 
ilmakehässä. 

 IPCC: kansainvälinen ilmastopaneeli 

 Kestävä kehitys: jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on 
turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Ympäristöllinen, 
taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus 

 Köyhyysraja: Suomessa köyhyysrajaksi määritellään kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen perusteella se tulomäärä, joka on 60 prosenttia yhteenlaskettujen käytettävissä 
olevien tulojen mediaanista. 

 MDG: Millenium Development Goals = YK:n vuosituhattavoitteet 

 MNC: Multinational Corporation = monikansallinen yritys. Myös MNE, Multinational 
Enterprise. 

 Post2015-agenda: YK:n uudet kehitystavoitteet vuosituhattavoitteiden jälkeen.  

 Orjuus: Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan maailmassa on 20.9 miljoonaa miestä, 
naista ja lasta, jotka elävät orjuudessa. Orjuus on kaikkialla maailmassa virallisesti kielletty.  
 

 

 

YK:N VUOSITUHATTAVOITTEET (MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS, MDG) 

Vuosituhattavoitteiden tausta 

Yksi YK:n kantavista ajatuksista on järjestön perustamisesta lähtien ollut se, että kaikkia kansoja 

koskettava myönteinen taloudellinen kehitys on varmin tapa turvata poliittinen, taloudellinen ja 

sosiaalinen tasapaino eri valtioissa ja koko maailmassa. Taloudellista kasvua tulisi ohjata politiikalla, 

joka turvaa ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kestävän kehityksen, tukee oikeudenmukaista 

kaupankäyntiä, vähentää lamaannuttavaa velkaantumista ja poistaa äärimmäisen köyhyyden.  

Käytännössä tavoitteen toteuttaminen on osoittautunut monimutkaiseksi. Monet ovat sitä mieltä, 

että vapaasti toimiva talous on paras lääke köyhyyden poistamiseen – hyötyjen uskotaan 
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kasaantuvan ennemmin tai myöhemmin kaikille. Toisaalta tämän ajatuksen kriitikko voi perustellusti 

kysyä, miksi yli miljardi ihmistä elää yhä äärimmäisessä köyhyydessä? 

Kehitysmaiden talouskasvuun liittyviä päätöksiä tehdään maailmassa monilla vaikutusvaltaisilla 

foorumeilla, mutta mikään niistä ei kokoa yhteen yhtä suurta määrää maailman valtioista kuin YK.  

YK:n vuosituhattavoitteet ja yleismaailmalliset ihmisoikeudet ovat valtioita koskevia sitoumuksia, 

joilla on monia yhtäläisyyksiä mutta myös eroavaisuuksia. Molempien tarkoituksena on edistää 

inhimillistä hyvinvointia ja suojata ihmisarvoa. Ihmisoikeuksien turvaaminen on kuitenkin 

oikeudellinen velvoite, kun taas vuosituhattavoitteisiin pääseminen on poliittinen sitoumus. 

Vuosituhattavoitteiden sisältö ja saavutukset 

YK:n vuosituhatjulistus (Millennium Declaration 2000) sisältää kahdeksan tavoitetta, jotka tähtäävät 

köyhyyden, tautien, lapsi- ja äitiyskuolleisuuden, nälkä- ja vesiongelman sekä ympäristöongelmien 

vähentämiseen.  

Julistuksen kehitystä koskevia sisältöjä työstettiin 1990-luvulla temaattisissa 

maailmankonferensseissa. Kylmän sodan jälkeinen maailma kiinnitti huomiota muihin asioihin kuin 

kommunistiblokin ja länsivaltojen välisiin erimielisyyksiin. Vuosituhattavoitteiden vertailuarvot ovat 

vuodelta 1990 ja tavoitteet on asetettu saavutettaviksi vuonna 2015.  

 

Vuosituhattavoitteet 

1. Äärimmäisen nälän ja köyhyyden poistaminen 

 alle dollarilla päivässä elävien ihmisten määrän puolittaminen vuosina 2000–2015. 

 työllisyyden parantaminen, myös naisten ja nuorten 

 nälkää kärsivien ihmisten määrän puolittaminen vuosien 2000–2015 aikana 
 

2. Ulottaa peruskoulutus kaikille 

 peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille maailman lapsille sukupuolesta 
riippumatta vuoteen 2015 mennessä 

 
3. Edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa 

 sukupuolten eriarvoisuuden poistaminen kaikilla tasoilla vuoteen 2015 mennessä 
 

4. Vähentää lapsikuolleisuutta 

 alle viisivuotiaiden kuolleisuuden vähentäminen kolmannekseen vuoden 1990 tasosta 
 

5. Parantaa odottavien äitien terveyttä 

 odottavien äitien kuolleisuuden vähentäminen neljännekseen vuoden 1990 tasosta 

 turvata maailmanlaajuiset mahdollisuudet perhesuunnitteluun (esimerkiksi ehkäisy) 
 

6. Taistella AIDS:ia, malariaa ja muita tauteja vastaan 

http://fi.wikipedia.org/wiki/1990
http://fi.wikipedia.org/wiki/2015
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tasa-arvo
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsikuolleisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://fi.wikipedia.org/wiki/Malaria
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 HIV:n, malarian ja muiden tartuntatautien leviämisen pysäyttäminen ja tartuntojen 
kääntäminen laskuun vuoteen 2015 mennessä 

 maailmanlaajuinen mahdollisuus hoidon saamiseen HIV/AIDS -potilaille vuoteen 2010 
mennessä 
 

7. Taata ympäristön kestävä kehitys 

 integroida kestävän kehityksen periaatteet valtioiden ohjelmiin ja politiikkaan 

 resurssien häviämisen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen 
vähentäminen  

 puolittaa vuoteen 2015 mennessä niiden ihmisten määrä, joilla ei ole mahdollisuutta 
turvalliseen juomaveteen ja perushygieniaan 

 
8. Luoda globaali kumppanuus kehitykseen 

 kehittää edelleen avointa, sääntöihin perustuvaa kauppa- ja rahoitusjärjestelmää 
vastaamaan erityisesti kehitysmaiden, sisämaa- ja pienten kehittyvien saarivaltioiden 
tarpeita. Käsitellä kehitysmaiden velkataakkaa kokonaisvaltaisesti ja tarjota kohtuuhintaisia 
välttämättömiä lääkkeitä ja lisätä uutta teknologiaa. Edistää maailmanlaajuisia yhteyksiä 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä kehityksen edistämiseksi. 

 
 

 

Tavoitteiden saavuttamisessa on saatu tuloksia, mutta kehitys on ollut epätasaista niin valtioiden 

välillä kuin valtioiden sisällä (erot kaupunkien ja maaseudun välillä). Mittaamiseen käytetyt mittarit 

ja indikaattorit kuvaavat määrällisiä tuloksia, eivät laadullista edistymistä. Tämä tuo omat 

haasteensa vuosituhattavoitteiden saavuttamisen seurantaan. Lisäksi tuloksissa on suuri painoarvo 

tulosten keskiarvolla, mikä saattaa antaa vääränlaisen mielikuvan tavoitteiden saavuttamisesta.  

Ensimmäinen vuosituhattavoite – äärimmäisen köyhyyden osuuden puolittaminen vuoteen 2015 

mennessä – on jo saavutettu maailmanlaajuisesti. Alustavat laskelmat osoittavat, että se osuus 

ihmisistä, jotka elävät alle 1,25 dollarilla päivässä laski jo vuonna 2010 alle puoleen vuoden 1990 

tasosta. On hyvä kuitenkin huomata, että ensimmäisen vuosituhattavoitteen saavuttamisen 

suhteen vertailuarvojen käyttäminen tuo omat haasteensa. Esimerkiksi Kiina saavutti tavoitteen jo 

vuonna 1999. Indikaattorien ja mittarien ongelmat ovat selkeät laskettaessa ihmisiä, jotka elävät 

köyhyydessä vuonna 1990 verrattuna nykypäivään, koska tässä ei ole huomioitu väestönkasvun 

osuutta. Todellisuudessa äärimmäisessä köyhyydessä elää yhä 1,2 miljardia ihmistä.  

Toisen vuosituhattavoitteen saavuttamisessa eli peruskoulutuksen ulottamisessa kaikille on myös 

saatu hyviä tuloksia. Yhdeksän kymmenestä lapsesta käy peruskoulua. Tytöt ovat hyötyneet eniten 

investoinneista koulutukseen ja lähes yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Mutta 

vaikka moni lapsi saa aloittaa peruskoulun, sen kestossa on edelleen paljon kehittämisen varaa. 

Kehittyvissä maissa tytöt käyvät koulua keskimäärin neljä vuotta. Lisäksi koulutuksen laatua ja 

oppimistuloksia pitäisi myös seurata. Ei riitä, että valtiot tilastoivat koulunkäynnin aloittavien lasten 

määrän, vaan koulutuksen olosuhteisiin ja sisältöön täytyy myös kiinnittää huomiota. Kouluissa 

tarvitaan osaavia, koulutettuja ja motivoituneita opettajia, kouluympäristön täytyy olla turvallinen ja 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kest%C3%A4v%C3%A4_kehitys
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kehitysmaa
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opetusmateriaalien täytyy olla saatavilla. Mittaristossa ei ole kiinnitetty huomiota vammaisten 

lasten koulunkäyntiin. Kehittyvissä maissa noin 3 % vammaista lapsista pääsee kouluun ja 

vammaisista tytöistä vielä harvempi.  

 

Kolmannen vuosituhattavoitteen saavuttamisesta, eli sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten 

aseman parantamisesta, ollaan vielä kaukana. Naiset kärsivät monenlaisesta koulutukseen, 

omaisuuteen ja poliittiseen osallistumiseen liittyvästä syrjinnästä. Esimerkiksi naisten osuus 

kansanedustajista on kasvanut, mutta silti noin 80 prosenttia maailman kansanedustajista on 

miehiä. Alueelliset erot naisten edustuksen suhteen ovat huomattavia, esimerkiksi naisten osuus 

kansanedustajista on Pohjoismaissa 40 %, EU:ssa 30 % ja Afrikan mantereella 20 % (myös suuria 

alueellisia eroja, esimerkiksi Ruandassa parlamentin alahuoneessa naisia on 64 % ja ylähuoneessa 

40 %). Tasa-arvon saavuttaminen vaatii rohkeutta toimia ja aktiivista panostusta.  

Neljäs vuosituhattavoite, eli lapsikuolleisuuden vähentäminen, on vielä saavuttamatta. Alle 

viisivuotiaina kuolleiden lasten määrä on lähes puolittunut. Lapsikuolleisuus keskittyy kuitenkin yhä 

enemmän maailman köyhimmille alueille ja suurin osa lapsista kuolee ensimmäisen 

elinkuukautensa aikana. Edistysaskelista huolimatta tavoite lapsikuolleisuuden vähentämisestä 

kahdella kolmanneksella on vielä kaukana. Äitiyskuolleisuus on lähes puolittunut vuodesta 1990, 

mutta se on silti kaukana tavoitteesta. Joissakin maissa on tapahtunut jopa negatiivista kehitystä 

lapsikuolleisuuden suhteen, esimerkiksi Yhdysvalloissa lapsikuolleisuus on noussut viimeisen 20 

vuoden aikana.  

Viides vuosituhattavoite, eli odottavien äitien terveyden parantaminen, on myös saavuttamatta.  

Lähes 1000 naista kuolee yhä päivittäin raskauden aikana tai synnytyksessä – suurin osa kehittyvissä 

maissa. Köyhyys ja koulutuksen puute kasvattavat nuorten synnyttäjien määrää. Tavoitteessa 

parantaa naisten lisääntymisterveyttä on epäonnistuttu pahasti. 

Kuudes vuosituhattavoite, eli tappavia tauteja vastaan taisteleminen, on edistynyt. Malariaan 

liittyvät kuolemat ovat vähentyneet 25 prosenttia kansainvälisesti vuosien 2000 ja 2010 välillä, mikä 

tarkoittaa, että arviolta 1,1 miljoonaa ihmishenkeä on säästetty. Tuberkuloosiin liittyvien kuolemien 

määrä vaikuttaa puolittuvan vuoteen 2015 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tasoon). Vuosien 

1995 ja 2011 välillä yhteensä 51 miljoonaa tuberkuloosipotilasta sai hoitoa. Malarian suhteen on 

saatu pienillä panoksilla hyviä tuloksia, esimerkiksi hyönteismyrkytytetyt verkot sänkyjen alla öisin 

ovat tuottaneet tulosta.  

 

Uusien HIV-tartuntojen määrä on vähentynyt, mutta edelleen joka vuosi 2,5 miljoonaa ihmistä saa 

uuden tartunnan. HIV-tartunnan saaneiden määrä ei ole koskaan ollut suurempi. Tämä vaatii 

antiretroviraalilääkityksen saatavuuden parantamista. Osatavoite yhtäläisestä mahdollisuudesta 

hoitoon pääsyyn voidaan kuitenkin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. HIV:n takia useita lapsia jää 

edelleen orvoiksi ja alle 18-vuotiaat lapset joutuvat pitämään huolta perheistään.  

Seitsemättä vuosituhattavoitetta, eli ympäristön kestävän kehityksen takaamista, ei ole saavutettu. 

Hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen. Hiilidioksidipäästöt ovat tällä hetkellä lähes 
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yli puolet korkeammat kuin vuonna 1990. Maapallon resurssit vähenevät kovaa vauhtia. Metsät, 

kasvi- ja eläinlajit sekä kalakannat häviävät ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat tuntuvia. 

 

Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuus on puolittunut. Vesihuoltoa ja puhtaan veden 

saatavuutta koskeva osatavoite on siis saavutettu. Kunnollinen vessa puuttuu edelleen 2,5 

miljardilta ihmiseltä. 

Kahdeksannen vuosituhattavoitteen, eli globaalin kumppanuuden luominen kehitykseen, 

saavuttamista on hankalaa arvioida, koska sitä mittaavat indikaattorit ja tavoitteiden asettelut ovat 

hyvin löyhiä. Tämä on ainoa tavoite, jossa erityisesti vauraammilta valtioilta olisi vaadittu panosta. 

Tämän tavoitteen vastuunmäärittämisen ja työnjaon olisi pitänyt olla selkeämpi, koska nyt tavoite ei 

ole tarpeeksi konkreettinen.  

Parhaimmillaan vuosituhattavoitteet ja ihmisoikeudet vahvistavat toinen toistensa toteutumista 

monin tavoin. Vuosituhattavoitteiden taustalla on joukko ihmisoikeuksia, joiden loukkaamisesta 

valtiot joutuvat kantamaan oikeudellista vastuuta. Tästä huolimatta vuosituhattavoitteita on 

kritisoitu nimenomaan siitä, että niiden ihmisoikeusperustaisuus on heikkoa. Esimerkiksi tavoite 

köyhyyden puolittamisesta herättää kysymyksen, mitä lopuille köyhille tapahtuu? Tavoitteiden 

valmisteluprosessi ei ollut avoin, vaan valmistelu tapahtui pienessä piirissä. Tätä pyritään nyt 

välttämään Post2015-tavoitteiden asettamisessa ja prosessi on suunniteltu avoimemmaksi ja 

laajemmaksi. Suurin osa tavoitteista on keskittynyt kehitysmaiden tilanteeseen, mutta ongelmat on 

jätetty heidän itsensä ratkaistavaksi, vaikka suuri osa ongelmista on teollisuusmaiden toimien 

seurausta.  

Vuosituhattavoitteita on kritisoitu myös siitä, että ne yksinkertaistavat kehitystä liikaa tai pyrkivät 

mittaamaan sellaisia kehityksen indikaattoreita, joita ei voi järkevästi mitata. Tämän lisäksi 

tavoitteita on kritisoitu siitä, että ne tarjoavat selkeiden tavoitteiden rinnalle hyvin vähän 

käytännöllistä tietoa keinoista, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa.  

 

POST2015 

Vuosituhattavoitteiden määräaika umpeutuu vuonna 2015. Työ tavoitteiden arvioimiseksi ja uusien 

suuntaviivojen luomiseksi on kovaa vauhtia käynnissä. 

Suurin osa vuosituhattavoitteista on vielä saavuttamatta eikä niitä tulla saavuttamaan vuoteen 2015 

mennessä. Olemassa olevien sitoumusten lisäksi valtioiden ja muiden toimijoiden tulee päästä 

sopuun siitä, mitä vuosituhattavoitteiden jälkeen tapahtuu. Ilmasto-, ruoka- ja talouskriisien 

ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisiä sitoumuksia. Tämän hetkisiä haasteita ovat myös köyhyys, 

ihmisoikeuksien toteutuminen, naisten asema ja osallisuus.  

YK:n johdolla valmistellaan uusia päämääriä vuoden 2015 jälkeiseen aikaan. 

Uusiin päämääriin halutaan kestävän kehityksen tavoitteita ja perinteistä kehitysapua laajempi 
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rahoitusmalli tavoitteiden toteuttamiseksi. Jos ihmisten elintaso nousee ja väestönkasvu jatkuu 

nykyisellään, niin vuonna 2050 tarvitaan vähintään neljän maapallon verran luonnonvaroja. Tämä 

kuvastaa hyvin kestävän kehityksen haasteita.  

Kesällä 2012 sovittiin uuden kehitysagendan valmistelujen aloittamisesta Rio+20-

huippukokouksessa. YK:n 68. yleiskokouksessa (2013) New Yorkissa YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon 

esitteli omat näkemyksensä Post-2015 -tavoitteiksi (myöh. Post-tavoitteet tai -agenda). 1,4 

miljoonaa ihmistä on osallistunut Post-tavoitteiden asialistan valmisteluun. YK:n kehitysryhmä 

UNDG ja 27-henkinen korkean tason paneeli ovat tehneet taustatyötä post-agendan hyväksi. 

Prosessissa ovat mukana myös Post-2015-työryhmä (UN System Task Team on the Post-2015 UN 

Development Agenda, UNTT), joka koostuu kymmenistä kansainvälisistä järjestöistä, itsenäinen 

tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen tutkijaverkosto (Sustainable Development Solutions Network, 

SDSN) sekä yksityisen sektorin vastuullisuutta ajava YK:n Global Compact -aloite (UNGC). Myös 

kansalaisyhteiskunta on osallistunut aktiivisesti työhön.  

Uudet tavoitteet edellyttävät hupenevien voimavarojen jakamista maiden ja ihmisryhmien välillä. 

Lopulliset tavoitteet on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2015. 

Uusien kehitystavoitteiden on tarkoitus koskea entistä painokkaammin kaikkia valtioita. Rikkailta ja 

keskituloisilta mailta vaaditaan esimerkiksi päästöjen vähentämistä, luonnonsuojelua ja tuloerojen 

kaventamista. 

 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) näkemykset Post2015-
tavoitteiden pohjaksi 
 
SDSN on YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin vuonna 2012 käynnistämä tutkijaverkosto, jonka avulla 
on tarkoitus saada tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta kestävään kehitykseen liittyvään 
ongelmanratkaisuun paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Tutkijaryhmä nimesi viisi 
muutosta, jotka tekevät seuraavasta 15-vuotiskaudesta 2015-2030 erilaisen kuin sitä edeltäneestä. 
Näiden pohjalta on määritelty 10 uutta tavoitetta.  
 
Viisi muutosta: 
 

1. Äärimmäisen köyhyyden kaikkien muotojen poistamisen toteutettavuus 
2. Ihmisen huomattavasti suurempi vaikutus maapalloon 
3. Nopea teknologinen kehitys 
4. Lisääntyvä eriarvoisuus 
5. Hallitsemisen kasvava hajaantuminen ja monimutkaisuus 

 
Kymmenen teemaa: 
  

1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen 
2. Kehityksen ja vaurauden saavuttaminen kaikille ilman ympäristön tuhoutumista 
3. Varmistaa kaikkien lasten ja nuorten oppiminen elämää ja toimeentuloa varten 
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4. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo ja vähentää eriarvoisuutta 
5. Terveyden ja hyvinvoinnin saavuttaminen kaiken ikäisille 
6. Lisätä maatalouden tuotantoa ympäristölle kestävällä tavalla ruuan turvallisuuden ja 

maaseudun vaurauden saavuttamiseksi 
7. Tehdä kaupungeista tuottavia ja ympäristön kannalta kestäviä 
8. Hillitä ihmisen aiheuttamaa kasvihuoneilmiötä kestävällä energiatuotannolla 
9. Suojella ekosysteemejä ja varmistaa järkevä luonnonvarojen hallinta 
10. Parantaa hallintoa ja tuoda liiketoiminta linjaan kaikkien tavoitteiden kanssa 

 
 

 

 

KÖYHYYS, KEHITYS JA IHMISOIKEUDET 

 

Köyhyys 

Köyhyys määritellään usein suhteessa rahaan ja omaisuuteen. Maailmanpankin mukaan ihminen on 

äärimmäisen köyhä, kun hän joutuu selviytymään alle 1,25 dollarilla eli noin yhdellä eurolla 

päivässä. Tuloköyhyys on kuitenkin vain yksi köyhyyden monista ulottuvuuksista. Muita köyhyyden 

mittareita ovat riittämätön ravinto, terveys ja koulutus, heikko yhteiskunnallinen asema ja arvostus, 

vähäiset oikeudet, vapaudet ja vaikutusmahdollisuudet sekä yhteiskunnallisten turvaverkkojen 

puute.  

Köyhyys on yli miljardin ihmisen arkipäivää. Eniten köyhiä on Aasiassa. Köyhyys voi olla absoluuttista 

tai suhteellista. Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa sitä, että yksilön perustarpeet eivät tyydyty, eli 

tietyt ravinnon, vaatetuksen ja asunnon vähimmäisedellytykset eivät täyty. Suhteellinen köyhyys 

tarkoittaa sitä, että ihminen tai ryhmä on jyrkästi huono-osainen muuhun väestöön verrattuna, eikä 

siten pysty osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan elämään täysipainoisesti ja kykene nauttimaan 

oikeuksistaan. Absoluuttista köyhyyttä on erityisesti kehittyvissä maissa, mutta sitä esiintyy myös 

teollisuusmaissa. Länsimaissa köyhyys on kuitenkin yleisimmin suhteellista.  

Euroopan komission mukaan ihminen on köyhä, jos hänen tulonsa ovat 60 % mediaanitulosta eli 

keskimmäisen palkansaajan nettotulosta. Suomessa ihminen on köyhä, mikäli kotitalouden 

käytettävissä olevat vuositulot alittavat 20 046 euroa. Maailmanlaajuisesti rikkaimpaan prosenttiin 

pääsemiseksi riittävät 2805 euron tulot. 

Köyhillä valtioilla ei ole kykyä turvata kansalaistensa perusoikeuksia. Köyhyys koskettaa lisäksi 

kaikkein eniten haavoittuvimpia ryhmiä (naiset, vammaiset, alkuperäiskansat, lapset). Köyhyys 

tuleekin nähdä ihmisoikeuskysymyksenä, ei materiaalien tai voimavarojen puutteena. Äärimmäinen 

köyhyys on maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen ihmisoikeusloukkaus. 
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Köyhyys ja eriarvoisuus eivät ole sattumaa tai luonnonlakeja vaan seurausta aktiivisesta toiminnasta 

ja toimimattomuudesta. Koska köyhyyttä tuotetaan ihmisen toiminnalla, se voidaan voittaa 

puuttumalla köyhyyden perussyihin ja muuttamalla sitä ylläpitäviä rakenteita. 

Kehitys 

Kehitys voidaan määritellä monin tavoin. Yleisesti kehityksellä tarkoitetaan muutosta johonkin 

suotuisaksi katsottuun suuntaan tietyssä ajassa, paikassa ja kulttuurisessa kontekstissa. Kehitys 

voidaan nähdä yhteiskunnan jäsenten tarpeiden tyydyttämisenä. Ihmisoikeuksien näkökulmasta 

kehityksessä on kyse yleismaailmallisten ja jakamattomien ihmisoikeuksien turvaamisesta 

yhteiskunnan kaikille jäsenille. 

Ihmisoikeusperustainen kehitys on yhteiskunnallista muutosta, johon yhteiskunnan jäsenet ovat 

oikeutettuja. Kehitystoimenpiteet eivät ole hyvän tahdon osoituksia, vaan kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin perustuvia oikeudellisia velvoitteita. 

Lisäksi kehityksen tulee noudattaa keskeisiä ihmisoikeusperiaatteita: kehityksen tulee olla 

läpinäkyvää ja yhdenvertaista, ja yhteiskunnan jäsenten tulee voida antaa oma panoksensa 

kehityksen kulkuun.  

Kehityksen arviointiin on olemassa erilaisia mittareita, kuten bruttokansantuote, inhimillisen 

kehityksen indeksi, lehdistönvapausindeksi sekä se, mitä sopimuksia kyseinen valtio on ratifioinut ja 

missä määrin se on pysynyt ihmisoikeuksiin liittyvissä velvoitteissaan. Useamman mittarin ja 

ajanjakson vertailu antaa usein kokonaisvaltaisemman kuvan yhteiskunnan kehityksestä. 

Kehitys kattaa laajasti yhteiskunnan eri toimintoja. Voidaankin puhua taloudellisesta, sosiaalisesta, 

poliittisesta sekä ympäristöön liittyvästä kehityksestä tai kehitysvaikutuksista. Kestävä kehitys on 

jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville 

sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 1980-luvulta juontava termi sisältää ajatuksen 

kehityksen moniulotteisuudesta. 

Kehitysyhteistyö on yksi kehityksen edistämisen keinoista. Suomen kehitysyhteistyötä ohjaa vuonna 

2012 hyväksytty kehityspoliittinen ohjelma. Globaalit kehityshaasteet ovat Suomelle ensisijaisesti 

ihmisoikeuskysymys. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen, ilmastokestävyyden edistäminen ja 

eriarvoisuuden vähentäminen ovat läpileikkaavia teemoja Suomen tekemässä kehitysyhteistyössä. 

Suomella on neljä painopistettä kehitysyhteistyössä. Ne ovat ihmisoikeuksia edistävä, 

demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta, osallistava ja työllistävä vihreä talous, luonnonvarojen 

kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu sekä inhimillinen kehitys.  

Eriarvoisuus 

Maailmanpankin ekonomistin Branko Milanovicin mukaan 5 prosenttia maailman rikkaimmasta  
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väestöstä kontrolloi 37 prosenttia globaaleista tuloista samaan aikaan, kun köyhin 5 prosenttia 
kontrolloi vähemmän kuin 0,2 prosenttia. Lisäksi maailman rikkaimman prosentin tulot ovat 
nousseet peräti kuudellakymmenellä prosentilla viimeisen noin kahdenkymmenen vuoden aikana. 
 
Maailmanlaajuinen eriarvoisuus on kasvanut viime vuosikymmeninä huimasti. Sekä äärimmäinen  
köyhyys että äärimmäinen rikkaus estävät tasa-arvoisen ja vakaan kehityksen. Meneillään oleva  
talouskriisi on kärjistänyt tilannetta entisestään.  
 
Köyhyyteen liittyy ihmisoikeusdilemma: voidaan kysyä, missä määrin oikeus yksityisomaisuuteen  
on perusteltavissa, jos resurssien kertyminen hyvin pienelle vähemmistölle hillitsee tai estää 
kaikkein köyhimpien vaurastumista. Eriarvoisuuden vähentämiseksi on puututtava rakenteellisesti 
sekä köyhyyteen että rikkauteen. 
 

GLOBAALIN TALOUDEN IHMISOIKEUSHAASTEET 

Yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan kansainvälisen ohjeistamisen juuret ulottuvat 1970-luvulle. 

Kansainväliseen poliittiseen keskusteluun yritystoiminnan vaikutukset ihmisoikeuksien 

toteutumiselle nousivat pysyvästi 1990-luvulla, erityisesti öljy- ja kaivannaisaloilla sekä 

vaatetusteollisuudessa ilmenneiden ihmisoikeusongelmien myötä. 

Kehitystavoitteiden saavuttamiseksi sekä ihmisoikeuksien edistämiseksi on tärkeää varmistaa 

kansainvälisen kauppa-, investointi- ja veropolitiikan johdonmukaisuus niiden kanssa. 

Investointipolitiikassa tulee huomioida köyhempien maiden erityistarpeet. 

Yritysvastuu ja työntekijöiden oikeudet 

Kansallisella tasolla toimivien yritysten toimintaa ohjaavat Suomessa monet lait (muun muassa 

osakeyhtiölaki, rikoslaki, työehtosopimuslaki), jotka turvaavat työntekijän oikeuksia ja suojaavat 

työntekijää syrjinnältä, kiskonnalta tai muuntyyppiseltä hyväksikäytöltä. Suomessa, kuten monessa 

muussa maassa, laki ei kuitenkaan säätele yhtiöille muita tarkoituksia kuin voiton tuottamisen 

osakkeenomistajille. Yritys on tässä mielessä vastuussa vain omistajilleen.  

Tästä lähtökohdasta käsin kaikki muut velvoitteet koskien yritysten vaikutuksia ympäröivään 

yhteiskuntaan ovat hankalammin määriteltävissä. Melko yleisesti voiton tuottamisen lisäksi 

yritysten vastuualueeksi nähdään esimerkiksi työpaikkojen säilyttäminen ja vastuullinen 

veronmaksu. Varsinaista yritysvastuuta on kuitenkin vasta sellainen toiminta, jota yritys harjoittaa 

vapaaehtoisesti. Esimerkiksi yritys, joka noudattaa lakia, ei välttämättä harjoita yritysvastuuta. 

Yritysvastuu eli yritysten yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility, CSR) on yritysten 

itsesäätelyä kuvaava käsite. Sen tarkoituksena on antaa raamit yritystoiminnan eettisyyden 

valvonnalle ja monitoroinnille.  Yritysvastuulla voi viitata sekä keskusteluihin siitä, kenelle yritys on 

vastuussa, että siitä mistä yritys on vastuussa. 

Monilla kansainvälisillä järjestöillä on periaatteita ja ohjelmia, joilla pyritään ohjaamaan yritysten 

toimintaa. Tällaisia ovat muun muassa ILO:n kolmikantajulistus monikansallisista yrityksistä ja 
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sosiaalipolitiikasta, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja YK:n Global Compact-

periaateohjelma. YK:ssa käytiin vuosituhannen vaihteessa pitkäkestoisia neuvotteluita yritysten 

ihmisoikeusvastuun määrittelevien kansainvälisten normien aikaansaamiseksi. Nämä neuvottelut 

eivät kuitenkaan tuottaneet haluttua lopputulosta, joten vuonna 2005 perustettiin YK:n 

pääsihteerin erityisedustajan tehtävä koskien ihmisoikeuksia ja monikansallisia yhtiöitä sekä 

liikeyrityksiä. Tehtävään nimitettiin yhdysvaltalainen ihmisoikeuksien ja kansainvälisten suhteiden 

asiantuntija John Ruggie. Hän laati yrityksiä koskevan Protect, Respect and Remedy – 

ohjesäännöstön. Vuonna 2011 valmistuivat ohjesäännöstön toimeenpanoa koskevat periaatteet, 

jotka ovat nopeasti saavuttaneet tärkeän aseman yritysten ihmisoikeusvastuuta määrittelevänä 

asiakirjana.  

 

Ruggien periaatteet 
 

1. Valtioilla on velvollisuus suojella ihmisiä yritysten ja muiden tekemiltä 
ihmisoikeusloukkauksilta 

2. Yritykset ovat vastuussa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta 
3. Valtioiden on varmistettava, että ihmisoikeuksien loukkaajat joutuvat vastuuseen ja uhrit 

saavat tehokasta apua ja tukea 
 

 

Yritysvastuu voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen 

sekä ympäristöstä kannettava vastuu.  

Vastuun osa-alue Esimerkki 

Taloudellinen Pidättäytyminen aggressiivisesta verosuunnittelusta 

Sosiaalinen Työntekijöiden koulutusten tukeminen 

Kulttuurinen Paikallisen tietotaidon kunnioittaminen turismissa 

Ympäristöllinen Energiatehokkuus 

 

Yritysvastuuta on kritisoitu eri syistä. Kaikki yritysvastuujärjestelmät perustuvat toistaiseksi 

itsesäätelyyn ja raportointiin. Itsearviointiin perustuvien raporttien laatua ja oikeellisuutta ei valvo 

mikään taho. Vastuullisuudesta kertovia tunnisteita ja sertifikaatteja myönnettäessä ei välttämättä 

oteta kantaa yritysten toiminnan vastuullisuuteen jollain toisella osa-alueella. Esimerkiksi yritys, joka 

valmistaa tuotteitaan luomupuuvillasta, saattaa silti maksaa liian alhaista palkkaa työntekijöilleen 

tehtaissaan.  

Valvonnan vaikeus ja keinojen riittämättömyys korostuu erityisesti, kun yritys toimii kansainvälisesti. 

Kansainvälisen sitovan järjestelmän puuttuessa ei ole selvää, onko yrityksen isäntämaa vai 

paikallinen lainvalvoja vastuussa monikansallisten yhtiöiden tekemistä ihmisoikeusloukkauksista. 

Usein nimenomaan vähäisempi säätely, lievemmät ympäristövaatimukset ja pienemmät 

palkkakustannukset ajavat yrityksiä maasta toiseen. Tämä ilmiö toimii myös uhkakuvana kansallisen 
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lainsäädännön tiukentamista harkitseville maille. Niin kauan kuin kansainvälistä sitovaa säätelyä ei 

ole, yritys voi aina siirtää toimintansa muualle nykyisen sijaintimaansa tiukentaessaan lakejaan. 

Vastuullisille yrityksille sääntelyn puute on ongelmallista. Niiden täytyy valita kilpailijoita 

korkeampien kustannusten tai vastuullisuuden periaatteiden rikkomisen välillä. 

Yritysvastuu on saanut myös toisenlaista kritiikkiä. Yritystoiminta on nähty yleisesti epäpoliittisena 

alueena ja vaatimukset yritysten yhteiskuntavastuusta ovat eräällä tapaa tämän ajatuksen vastaisia.  

Jotkut järjestelmää kritisoineet ovatkin puuttuneet siihen, ettei yritysten toimintaan kuulu 

esimerkiksi vapaaehtoinen hyväntekeväisyystoiminta.  

Viime vuosikymmenten yksityistämisprosesseissa yritystoiminta on laajentunut myös Suomessa 

kattamaan monia sellaisia alueita (kuten terveydenhuolto ja koulutus), jotka aiemmin kuuluivat 

julkisen piiriin. Olisi tärkeää pohtia, miten epäpoliittisina joitakin yritystoiminnan muotoja on syytä 

pitää. Siirtyvätkö esimerkiksi syrjinnän vastaiset velvoitteet koskemaan toimintaansa tehostavia 

terveydenhuollon yrityksiä? 

Runsaasta kritiikistä huolimatta yritysvastuu näyttäisi olevan vakiintumassa. Muun muassa 

ilmastonmuutoksen tiedostaminen on saanut ihmiset vaatimaan yrityksiltä vastuullisempaa 

toimintaa. Yritykset ovat pyrkineet vastaamaan vaatimuksiin muun muassa raportoimalla kilpaa 

vastuullisuudestaan. 

Yritysten investoinneilla ja toimintatavoilla on paljon merkitystä äärimmäisen köyhyyden 

poistamisessa. Yksityiset investoinnit köyhimpiin maihin olivat jopa taloudellisen taantuman vuosina 

2007–2009 yhtä suuret kuin kehitysapuvarat. Parhaimmillaan globaali liiketoiminta tuo 

kehitysmaihin investointeja, osaamista ja työpaikkoja. Pahimmillaan piittaamaton yritystoiminta 

tuhoaa ympäristöä, polkee työntekijöiden ja paikallisyhteisöjen oikeuksia, kiertää veroja ja ruokkii 

korruptiota. 

Ilmastonmuutos ihmisoikeuskysymyksenä 

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa ilmaston lämpenemistä. 

Ilmastonmuutos aiheutuu lähinnä kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin (CO2), määrän 

lisääntymisestä ilmakehässä. Tutkijat ovat päässeet ilmastonmuutoksesta yhteisymmärrykseen, 

mutta siitä huolimatta tietyt tahot pyrkivät vähättelemään ilmastonmuutoksen merkitystä tai 

kiistämään ihmisen osuutta sen synnyssä. 

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC ennustaa, että vuoteen 2100 mennessä maapallon lämpötila 

nousee 1,8–6,4 astetta. Muutos on mahdollista pysäyttää kahteen asteeseen, mutta pysäyttäminen 

vaatisi huomattavasti nykyisiä rajumpia toimia päästöjen hillitsemiseksi. 

Ihmisoikeuksien näkökulmasta ilmastonmuutos kytkeytyy yritysvastuuseen, oikeuteen kehitykseen 

sekä pakolaisuuteen. Eräs yritysvastuukeskusteluiden keskeinen tavoite on saada ilmastoa 

saastuttava yritystoiminta kuriin. Ilmastonmuutos on suurimmalta osin kaikkein rikkaimpien 

teollisuusmaiden aiheuttama, mutta sen seurauksista kärsivät nyt ja tulevaisuudessa eniten kaikkein 
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köyhimmät maat ja kansat. Rikkaimpien maiden tulisi kantaa suurempi vastuu ilmastonmuutoksen 

ehkäisystä.  

Tällä hetkellä ihmiskunta kuluttaa luonnonvaroja tavalla, jonka ylläpitämiseen tarvittaisiin 

puolitoista maapalloa. Esimerkiksi Suomen ja Iso-Britannian kulutukseen tarvittaisiin kolme 

maapalloa, kun taas kehitysmaiden kulutukselle riittäisi pääasiassa alle yksi. Ilmastonmuutoksen 

vaikutuksesta myös sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Ilmastotutkijoiden ennusteiden mukaan erilaisten 

ääri-ilmiöiden aiheuttamat tuhot lisääntyvät erityisesti eteläisellä pallonpuoliskolla ja voivat siten 

syventää köyhyyttä jo nyt köyhillä alueilla. Ilmastonmuutos tuleekin todennäköisesti lisäämään 

myös (ilmasto)pakolaisuutta etelästä pohjoiseen. 

Kehitysmaat ovat hyötyneet ilmastonmuutokseen johtaneesta kasvusta kaikkein vähiten mutta 

joutuvat kärsimään sen seurauksista kaikkein eniten. Ilmastonmuutos heikentääkin ennen kaikkea 

köyhimpien ihmisten toimeentulomahdollisuuksia. Siksi rikkaimmilla mailla tulisi olla päävastuu 

ilmaston ja ympäristön suojelusta. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, johon vastaaminen on 

yksi tulevaisuuden suurimmista ihmisoikeushaasteista. 

Lähteitä: Koivurova & Pirjatanniemi (toim.) 2013, Ihmisoikeuksien Käsikirja, Jokinen, Ollus & Viuhko 
(2009). Ehdoilla millä hyvänsä. Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden 
hyväksikäyttö Suomessa; Teivainen 2013, Yritysvastuun umpikuja; Jukka Mäkisen, 
Ihmisoikeusraportti 2/2011; YK:n kehitysohjelman (UNDP) ja ihmisoikeusvaltuutetun 
toimiston (OHCHR) julkaisut vuosituhattavoitteista ja ihmisoikeuksista UNICEF, Suomen YK-liitto, 
Kepa.fi, YK:n vuosituhattavoitekampaja, , http://www.yk.fi/ sekä Yhdistyneiden kansakuntien 
alueellinen tiedotuskeskus, www.oxfam.org. 

 
Lue lisää: http://www.ihmisoikeusraportti.fi/taloudellinen-on-poliittista,  

 
 

 

 
Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen 
 
5 § 
Toiminnan tarkoitus 
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä 
määrätä toisin. 
 
8 § 
Johdon tehtävä 
Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. 
 

Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624) 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/water_governance/human-rights-and-the-millennium-development-goals-making-the-link.html
http://www.unt-kampagne.de/fileadmin/downloads/news3/final_human_rights_and_mdgs_brochure.pdf
http://www.unt-kampagne.de/fileadmin/downloads/news3/final_human_rights_and_mdgs_brochure.pdf
http://www.endpoverty2015.org/
http://www.yk.fi/
http://www.ihmisoikeusraportti.fi/taloudellinen-on-poliittista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624#a624-2006
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624#a624-2006
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IHMISOIKEUDET JA KEHITYS SOPIMUKSISSA 

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
 
25. artikla - oikeus riittävään elintasoon 
 
1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä 
terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän 
yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, 
tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen 
toimeentulon menetyksen varalta. 
2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, 
ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa. 
 
28. artikla - oikeus kehitykseen 
 
Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa 
tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua. 

 

Orjuuden ja pakkotyön kielto TSS-sopimuksessa 
 
7. artikla 
Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden nauttia 
oikeudenmukaisista ja suotuisista työoloista, joiden erityisesti tulee taata: 
a) palkkaus, joka suo kaikille työntekijöille vähintään: 
i) kohtuullisen palkan ja saman palkkauksen samanarvoisesta työstä ilman minkäänlaista 
rajoitusta; erikoisesti naisille taataan sellaiset työolot, jotka eivät ole huonompia kuin ne, 
joita miehet nauttivat ja joihin kuuluu sama palkka samasta työstä; ja 
ii) kohtuullisen toimeentulon heille itselleen ja heidän perheelleen tämän yleissopimuksen 
määräysten mukaisesti; 
b) turvalliset ja terveelliset työolot; 
c) yhtäläinen mahdollisuus jokaiselle tulla ylennetyksi työssään asianomaiseen korkeampaan 
toimeen ainoastaan palvelusaikaan ja pätevyyteen pohjautuvien perustein; 
d) lepo, vapaa-aika ja kohtuullinen työajan rajoittaminen sekä kausittaiset palkalliset lomat 
ja palkka julkisilta lomapäiviltä. 
 

Yleissopimus lapsen oikeuksista 
6. artikla 

1. Sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisella lapsella on synnynnäinen oikeus elämään. 
2. Sopimusvaltiot takaavat lapselle henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset 
mahdollisimman täysimääräisesti.  
27. artikla 
1. Sopimusvaltiot tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden hänen ruumiillisen, henkisen, 
hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. 
2. Vanhemmilla tai muilla lapsen huollosta vastaavilla on ensisijainen velvollisuus kykyjensä 
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ja taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaisesti turvata lapsen kehityksen kannalta 
välttämättömät elinolosuhteet. 
3. Sopimusvaltiot ryhtyvät kansallisten olosuhteidensa ja varojensa mukaisesti tarpeellisiin 
toimiin tukeakseen vanhempia ja muita lapsesta vastuussa olevia tämän oikeuden 
toteuttamisessa sekä antavat tarvittaessa aineellista apua ja tukevat ohjelmia, joissa 
kiinnitetään huomiota erityisesti ravintoon, vaatetukseen ja asumiseen. 
4. Sopimusvaltiot pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin turvaamaan lapsen elatusmaksujen 
saannin vanhemmilta tai muilta lapsesta taloudellisessa vastuussa olevilta niin 
sopimusvaltiossa kuin ulkomailtakin. Erityisesti silloin kun lapsesta taloudellisessa vastuussa 
oleva asuu eri maassa kuin lapsi, sopimusvaltiot edistävät kansainvälisiin sopimuksiin 
liittymistä tai niiden tekemistä sekä muiden asianmukaisten järjestelyjen tekemistä.  
29. artikla 
1. Sopimusvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että lapsen koulutuksen tulee pyrkiä: 
a) lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksien 
mahdollisimman täyteen kehittämiseen; 
b) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 
periaatteiden kunnioittamisen kehittämiseen: 
c) kunnioituksen edistämiseen lapsen vanhempia, omaa sivistyksellistä identiteettiä, kieltä ja 
arvoja, lapsen asuin- ja synnyinmaan kansallisia arvoja sekä hänen omastaan poikkeavia 
kulttuureita kohtaan; 
d) lapsen valmistamiseen vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa ymmärryksen, 
rauhan, suvaitsevaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien kansakuntien, 
etnisten, kansallisten ja uskonnollisten ryhmien sekä alkuperäiskansoihin kuuluvien 
henkilöiden välisen ystävyyden hengessä; 
e) kunnioituksen edistämiseen elinympäristöä kohtaan. 

2. Minkään tämän artiklan tai 28 artiklan osan ei pidä tulkita rajoittavan yksilöiden ja 
yhteisöjen oikeutta perustaa ja johtaa oppilaitoksia edellyttäen kuitenkin aina, että 
noudatetaan tämän artiklan 1 kappaleessa esitettyjä periaatteita ja vaatimusta, että 
tällaisessa laitoksissa annetun koulutuksen tulee vastata valtion asettamaa vähimmäistasoa. 

32. artikla 
1. Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden tulla suojelluksi taloudelliselta 
hyväksikäytöltä sekä sellaiselta työnteolta, joka todennäköisesti vaarantaa tai haittaa hänen 
koulutustaan tai on vahingollista hänen terveydelleen tai ruumiilliselle, henkiselle, 
moraaliselle tai sosiaaliselle kehitykselleen. 
2. Sopimusvaltiot ryhtyvät lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin 
toimenpiteisiin taatakseen tämän artiklan toteuttamisen. Tässä tarkoituksessa ja ottaen 
huomioon muiden kansainvälisten asiakirjojen asiaankuuluvat säännökset sopimusvaltiot 
erityisesti: 
a) määrittävät vähimmäisikärajan tai -rajat työhön otettaville; 
b) antavat tarpeelliset työaikaa ja työoloja koskevat säännökset; ja 
c) säätävät sopivat rangaistukset ja muut pakotteet taatakseen tämän artiklan tehokkaan 
täytäntöönpanon.  
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