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Esipuhe
Luet juuri uudistettua painosta Oikeesti!-oppaasta, jossa käsitellään lasten ja nuorten 
oikeuksia globaalikasvatuksen menetelmin. Oikeesti!-menetelmäopas on vuodesta toi-
seen ollut suosittu kasvatusalan ammattilaisten työkalu, jonka avulla kasvattajat ja nuo-
ret voivat yhdessä oppia lapsen oikeuksista. Opas johdattaa pohtimaan oikeuksia yhtääl-
tä osana omaa arkea ja toisaalta ilmiönä, joka koskettaa kaikkia globaalisti. 

Taksvärkin globaalikasvatusta kehitetään jatkuvasti muun muassa yhteiskunnallisia 
keskusteluja ja tutkimustietoa seuraten. Uudistettuun Oikeesti!-oppaaseen on toiminnal-
lisuuden ja osallistavan otteen lisäksi tuotu yhä enemmän työkaluja kriittiseen ja mo-
ninäkökulmaiseen pohdintaan, tulevaisuuksien visiointiin sekä tehtävien aiheista mah-
dollisesti heräävien tunteiden käsittelyyn. Vaikuttamista korostavat tehtävät rakentavat 
toimijuuden kokemusta ja luovat toivoa maailmasta, jossa lapsen oikeudet toteutuvat 
kaikille.  

Vammaisinkluusion valtavirtaistaminen on ollut Taksvärkin erityinen kehittämistavoite 
vuosina 2018–2021, mikä näkyy myös tämän oppaan painotuksissa. Oppaassa huomio-
ta on kiinnitetty paitsi vammaisnäkökulman aktiiviseen esiintuomiseen harjoituksissa ja 
oppaan termistössä, myös harjoitusten saavutettavuuteen ja selkeäkielisyyteen – jotta 
lapsen oikeuksien tärkeä sanoma tavoittaa varmemmin kaikki!  

Suomalaisen koulutuksen arvot rakentuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja sosiaa-
lisen oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden edistämiselle. Oppaan globaalikasvatuk-
selliset menetelmät tukevat opetussuunnitelman perusteiden mukaisen laaja-alaisen 
osaamisen kehittymistä. Ne sopivat eri oppiaineisiin sekä osaksi monialaisia oppimis-
kokonaisuuksia. Harjoituksia voi käydä läpi yksittäin tai niitä voi yhdistellä pidemmäksi 
kokonaisuudeksi (esimerkit s. 13). Suurin osa menetelmistä soveltuu myös etätoteutuk-
seen.  

Kutsumme tämän oppaan myötä sinut ja työyhteisösi pohtimaan lapsen oikeuksien 
toteutumista jokapäiväisessä arjessa. Tuntevatko yhteisönne lapset, nuoret ja aikuiset 
lapsen oikeudet? Millaisia osallistumisen mahdollisuuksia lapsille ja nuorille tarjotaan? 
Miten heidän ajatuksiaan ja toiveitaan kuunnellaan? Miten toimitte, jos lapsen oikeudet 
eivät toteudu? Kannustamme rohkeasti herättämään avointa keskustelua siitä, miten lap-
sen oikeuksia voidaan edistää yhdessä. Tämän oppaan reflektiokysymykset (s. 8) ovat 
oiva lähtökohta aiheen käsittelemiselle. 

Oikeesti!-oppaan uudistamisprosessiin ovat antaneet loistavan panoksensa Taksvär-
kin vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat sekä globaalikasvatuksen työryhmä. 
Tehtäviä ovat kehittäneet myös Taksvärkissä kesätöissä ja työ-
elämään tutustumisjaksolla olleet nuoret sekä oppaan tekijöiden 
perheenjäsenet. Erityiskiitos myös Vammaiskumppanuus ry:lle, 
jolta saimme arvokkaita näkökulmia ja kommentteja vammaisink-
luusion huomioimiseen oppaassa. 

Hyppää mukaan innostaviin ja mieltä avartaviin oppimishetkiin! 

Tekijät 
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Mikä ihmeen LOS?

• Lapsen oikeuksien sopimus laadittiin, jotta voitaisiin taata jokaisen lapsen terveys, 
koulutus, tasa-arvo ja turva. Maailmansotien kärsimykset vauhdittivat lasten suoje-
lua ja lasten oikeuksien edistämistä. Nykyään lapset nähdään enenevissä määrin 
osallistuvina yhteiskunnan jäseninä ja autonomisina oikeudenhaltijoina.   

• Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisiksi periaatteiksi luetaan lapsen oikeus elä-
mään ja kehittymiseen, syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus kaikessa päätök-
senteossa sekä lapsen näkemysten huomioon ottaminen. Sopimuksen 54 artiklaa 
koostuvat sekä lasten oikeuksista että valtioita sitovista velvollisuuksista. 

• Useiden eri maiden hallitukset, kansalaisjärjestöt ja eri lapsialojen asiantuntijat oli-
vat mukana sopimuksen suunnittelussa. 

• Lapsen oikeuksien sopimus on Geneven sopimusten jälkeen maailman laajimmin 
ratifioitu eli sitovasti allekirjoitettu ihmisoikeussopimus. Yhdysvallat on ainoa YK:n 
jäsenvaltio, joka ei ole ratifioinut sopimusta. Yksi syy on se, että kaikki osavaltiot 
eivät ole valmiita muuttamaan lakejaan ja toimintaansa sopimuksen mukaisiksi. 

• Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1991. 

• Sopimuksen allekirjoittaneiden maiden on tarkoitus muuttaa lakinsa ja toimintansa 
vastaamaan sopimusta. Lapsen oikeuksia voidaan toimeenpanna lainsäädännön 
ja hallinnon kautta. Lisäksi toimeenpanoon sisältyy resurssien ohjaaminen lapsen 
oikeuksia edistävään työhön, kasvatukseen, koulutukseen ja tiedotukseen. 

• Sopimuksen ratifioineet valtiot raportoivat oikeuksien toteutumisesta YK:n lapsen 
oikeuksien komitealle, joka antaa maakohtaisia huomautuksia ja suosituksia.  

• Suomessa ulkoministeriön lisäksi lapsiasiavaltuutettu, eduskunnan oikeusasiamies 
sekä kansalaisjärjestöt tarkkailevat ja edistävät lasten oikeuksien toteutumista.  

• Lapsen oikeuksien sopimus on edistänyt eri valtioiden lainsäädännön kehittymis-
tä sopimuksen suuntaiseksi, mutta valitettavasti myös allekirjoittajamaissa lapsen 
oikeuksia rikotaan. Maailmanlaajuisesti suuria ongelmia ovat esimerkiksi lapsiin 
kohdistuva fyysinen, seksuaalinen ja emotionaalinen väkivalta, lapsityö ja koulutta-
mattomuus. Etenkin tyttöjen ja vammaisten lasten mahdollisuudet koulunkäyntiin 
ovat monissa maissa huonot.  

LOS eli Lapsen oikeuksien sopimus on Yhdistyneiden Kansakuntien eli YK:n yleisko-
kouksen 20.11.1989 hyväksymä ihmisoikeussopimus, joka määrittelee kaikkien jo syn-
tyneiden, alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten oikeudet.
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• YK:n lapsen oikeuksien komitean vuoden 2011 raportin mukaan Suomessa haas-
teita ovat esimerkiksi lapsen edun periaatteen puutteellinen huomioiminen, vähem-
mistöihin kuuluvien lasten syrjintä ja lasten riittämättömät mielenterveyspalvelut. 

• Rikkomuksista ei koidu valtioille oikeudellisia seuraamuksia, mutta seurannan 
ansiosta lapsen oikeuksien loukkaukset eivät jää piiloon. Esimerkiksi järjestöt ja 
media voivat nostaa esiin epäkohtia lapsen oikeuksien toteutumisessa. Jos kaikki 
kansallisen tason oikeuskeinot on käyty läpi, myös yksityiset ihmiset voivat tehdä 
valituksen lapsen oikeuksien rikkomuksista YK:n lapsen oikeuksien komitealle. 

• Sopimusta kehitetään edelleen vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin. Muu-
toksia ja lisäyksiä tehdään valinnaisilla lisäpöytäkirjoilla. 

Lähteenä käytetty: www.lapsiasia.fi / www.unicef.fi  

LOS-korttien kuvitusta: 
”Lasta ei saa satuttaa”
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Tärkeitä lapsen oikeuksiin 
liittyviä termejä

Alkuperäiskansa on ihmisryhmä, joka on asunut jollain alueella ensin. Saamelaiset ovat yksi esi-
merkki alkuperäiskansasta. Suomessa saamelaisia asuu noin 10 000. Suomen alueella puhu-
taan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Nämä kielet ovat 
uhanalaisia, eli vaarassa hävitä kokonaan.¹ 

Esteettömyys tarkoittaa sitä, että liikkuminen fyysisessä maailmassa on vaivatonta. Esteettö-
myyteen vaikuttavat esimerkiksi rakennusten kynnykset, portaat, ovien leveys sekä se, pääseekö 
ulkoa sisälle luiskaa pitkin.² 

Globaali etelä -termi ei viittaa niinkään ilmansuuntaan tai valtioihin vaan valta-asetelmiin, jotka 
historian kuluessa ovat muodostuneet ja jotka edelleen vaikuttavat maailmassa. Suurin osa maa-
ilman väestöstä ja maapallon luonnonvaroista sijoittuu globaaliin etelään. Näillä alueilla haasteet 
köyhyyden, syrjäytymisen ja ympäristön kanssa ovat suurimpia.³ 

Huom! Aiemmin on käytetty eri nimikkeitä, kuten kehitysmaa. Kehitysmaa-termiä on kritisoitu 
mm. siitä, että se ylläpitää kolonialistista ajattelua ja globaalia eriarvoisuutta antamalla ymmär-
tää, että tavoiteltava kehitys olisi ns. länsimaiden modernisaation ja teollistumisen esimerkin 
seuraamista. Termi on ongelmallinen myös siksi, että se niputtaa alleen valtavan määrän val-
tioita ja eriarvoisuus näiden yksittäisten valtioiden sisälläkin voi olla suurta. Myös globaali etelä 
-nimike voi vanhentua.⁴ 

Ihmisoikeudet ovat oikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle maailman ihmiselle. Niiden tarkoituksena 
on taata kaikille hyvä ja ihmisarvoinen elämä. Kaikilla ihmisillä on oikeus päättää omista asiois-
taan ja oikeus osallistua yhteisten asioiden hoitoon.⁵ 

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että erilaiset henkilöt pystyvät käyttämään nettisivuja, somea ja 
muita digitaalisia alustoja. Saavutettavuutta voi lisätä esimerkiksi lisäämällä tekstityksen videoi-
hin ja alt-tekstin eli vaihtoehtoisen tekstin kuviin. Myös erilaisista palveluista, kuten kulttuuripal-
veluista, tulee tehdä kaikille saavutettavia.² 

Syrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin muita jonkin henkilökohtaisen 
ominaisuuden perusteella. Ihmistä ei saa kohdella eri tavalla esimerkiksi iän, alkuperän, vam-
maisuuden, kielen, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ketään ei saa syrjiä 
myöskään sen takia, että hän on esimerkiksi jonkun vähemmistöön kuuluvan henkilön läheinen.⁶ 

Tasa-arvo tarkoittaa suomalaisen lainsäädännön näkökulmasta sitä, että kaikki sukupuolet ovat 
yhtä arvokkaita. Naisten ja muunsukupuolisten asema on epätasa-arvoinen verrattuna miesten 
asemaan. Epätasa-arvo voi näkyä sukupuoleen tai sukupuolen ilmaisuun liittyvänä syrjintänä esi-
merkiksi siinä, pääsevätkö tytöt kouluun, saavatko naiset samaa palkkaa kuin miehet tai kohdel-
laanko transsukupuolisia yhdenvertaisesti terveydenhuollossa.⁷ 

Valtio ja kunnat järjestävät palveluja ihmisille. Suomessa kansalaiset muodostavat valtion ja val-
tion asioista päättää eduskunta. Jokainen suomalainen asuu jossakin kunnassa. Kunnan asiois-
ta päättää kunnanvaltuusto. Valtio ja kunnat keräävät veroja. Veroilla maksetaan esimerkiksi 
koulunkäynti ja terveydenhoito.⁸ 
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Vammainen henkilö määritellään YK:n vammaissopimuksessa henkilöksi, jolla on pitkäaikainen 
ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten 
esteiden kanssa voi estää hänen täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan 
yhdenvertaisesti muiden kanssa.⁹ Vammaiset ovat maailman suurin vähemmistöryhmä. Arviolta 
15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia.¹⁰ Arkisessa keskustelussa vammai-
suus yhdistetään usein vain liikuntarajoitteisiin ja kuulo- tai näkövammaisiin.  On hyvä muistaa, 
että esimerkiksi jotkut lyhytkasvuiset, vammautuneet tai neuroepätyypilliset ihmiset voivat iden-
tifioitua vammaisiksi. Aivan kuten muissakin itsemäärittelyn kysymyksissä, henkilön omaa iden-
titeettiä on tärkeää kunnioittaa.¹¹ 

Vammaton kuvaa henkilöä, joka ei identifioidu vammaiseksi. Vammaton on korrektimpi sana 
kuin esimerkiksi “terve” tai “normaali” vammaisen vastakohtana.¹² 

Velvollisuus tarkoittaa sitä, että laki tai muu sääntö tai tapa vaatii, että henkilö tekee tai jättää 
tekemättä jotain. Lapsen oikeuksien sopimus asettaa velvollisuuksia valtioille, niissä toimiville vi-
ranomaisille, vanhemmille ja muille aikuisille. Vanhemmalla on esimerkiksi velvollisuus huolehtia 
lapsestaan ja valtiolla tarjota vanhemmille tukea tässä tehtävässä. Lapsella on velvollisuus olla 
kiusaamatta toisia. 

Viranomaiset ovat ihmisiä, jotka ovat töissä valtiolla tai kunnalla. He hoitavat Suomen hallintoa. 
Viranomaisia ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijä, opettaja, poliisi, lääkäri ja sairaanhoitaja.⁵ 

Vähemmistöryhmä tarkoittaa ihmisryhmää, jolla on esimerkiksi erilainen kieli, kulttuuri tai uskon-
to kuin suurimmalla osalla maan asukkaista. Suomessa kielivähemmistöryhmiä ovat esimerkiksi 
romanit, suomenruotsalaiset ja viittomakieliset. Saamelaiset ovat kielivähemmistö ja alkuperäis-
kansa.⁸ 

Yhdistyneet kansakunnat eli YK auttaa maita tekemään yhteistyötä, jotta ihmisoikeudet toteutui-
sivat. YK:n jäseniä ovat lähes kaikki maailman maat.⁸ 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Ketään ei saa syrjiä jon-
kin ominaisuuden perusteella. Suomessa on voimassa yhdenvertaisuuslaki, joka kieltää syrjin-
nän. Ihmisiä on lupa kohdella eri tavoin kuin muita, jos tarkoitus on hyvä.¹³

LOS-korttien kuvitusta: 
”Oikeus elää oman perheen kanssa”
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Reflektoivia kysymyksiä
Suurin osa tämän oppaan tehtävistä kannustaa keskusteluun lapsen oikeuksista ja niihin liitty-
vistä tärkeistä aiheista. Ennen keskusteluihin hyppäämistä ohjaajan on hyvä pohtia käsiteltäviä 
teemoja ja tarkastella itseään ja omia käsityksiään. Ehkä nämä kysymykset avaavat lapsen oi-
keuksien käsittelyyn uusia ovia. On tärkeää ja merkityksellistä rohkeasti ja avoimesti käsitellä 
moninaisia aiheita yhdessä, aina valmiina oppimaan lisää.

Minä kasvattajana

Millaista tietoa minulla on? 
Mistä olen saanut tietoni? 
Millainen tieto on mielestäni oikeutettua?

Miten tuen oppilaita käsittelemään erilaisia työpajassa herääviä tunteita? 
Miten reagoin, jos itselleni tai oppilaalle herää yllättäviä tunteita kesken työskentelyn?

Miten voin kannustaa lapsia ja nuoria kuuntelemaan toistensa näkökulmia? 
Annanko itselleni ja oppilaille mahdollisuuden vaihtaa omaa aiempaa näkemystä?

Miten käsittelen teemojen monitulkintaisuutta ja moninäkökulmaisuutta? 
Miten käsittelen tiedon vajavaisuutta ja kontekstisidonnaisuutta? Tuonko esiin sen,  
että kellään ei ole kaikenkattavaa kuvaa käsiteltävästä aiheesta?

Minkälaista kuvastoa olen nähnyt globaalista etelästä esimerkiksi mediassa? 
Minkälaista kuvastoa olen nähnyt eri vähemmistöjen (esim. vammaiset sekä kieli-,  
kulttuuri-, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt) Suomessa? 
Miten nämä kuvastot ovat vaikuttaneet omiin ajatusmalleihini?
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Miten otan huomioon lapsen oikeuksia käsiteltäessä ryhmän näkyvän ja  
näkymättömän moninaisuuden sekä oppilaiden erilaiset taustat ja tilanteet? 
Miten teen opetuksesta mahdollisimman saavutettavaa ja esteetöntä?

Miten käsittelen lasten kanssa kriittisesti hyväntekeväisyysnäkökulmaa?  
Muistanko haastaa näkemyksiä, joissa globaalin etelän maat ja niissä elävät  
lapset esitetään vain avun kohteina?

Mistä olen itse oppinut lapsen oikeuksista ja mitä olen oppinut niistä?    

Miksi lapsen oikeudet ovat mielestäni tärkeitä?

Lasten oikeudet

Miten toteutan lapsen oikeuksia omassa toiminnassani?    

Miten tuen lasten ja nuorten osallisuutta? 

 
Mitkä ovat odotukseni lapsen oikeuksia  
käsittelevistä harjoituksista?   

Tunnistanko kaikkien ihmisten, myös vähemmistöryhmiin kuuluvien, kuten  
maahanmuuttajalasten ja vammaisten lasten oman aktiivisen toimijuuden? 
Miten tuon esiin valtasuhteita, jotka rajoittavat toimijuuden toteutumista?
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Turvallisen työpajan ohjeet
Turvallisen työpajan ohjeet luovat pohjan toisia kunnioittavalle keskustelulle, jossa kaikki 
osallistujat voivat kokea olonsa turvalliseksi omana itsenään. Ohjeisiin tutustutaan yhdessä 
tunnin alussa ja niistä voidaan herätellä keskustelua esimerkiksi pohtimalla, miltä ohjeiden 
noudattaminen näyttää käytännössä ja mitä vaikutuksia sillä voi olla, jos oppilas tai opettaja 
ei niitä noudata. Olennaisinta on yhteisesti sitoutua noudattamaan ohjeita sekä muistuttaa 
niistä harjoitusten lomassa. Nämä ohjeet sopivat minkä tahansa yhteisen oppimistilanteen 
lähtökohdiksi! 

Kunnioita
Kohtele kaikkia kunnioittavasti ja anna kaikkien olla oma itsensä.  
Jokaisen puheenvuoro on yhtä tärkeä.

Ole avoin
Pyri kohtaamaan ihmiset ja uudet asiat ennakkoluulottomasti.  
Älä oleta toisen identiteettiä, taustaa tai kokemuksia.  
Kuuntele muita ja pyri ymmärtämään muiden näkökulmia. 

Kysy
Kaikkea ei voi eikä tarvitse tietää tai osata.  
Aina saa kysyä ja kyseenalaistaa, kunhan muistaa kunnioittaa muita. 

Kannusta
Auta ja kannusta muita osallistumaan ja oppimaan.  
Anna jokaisen osallistua omalla tavallaan ja kunnioita muiden asettamia rajoja. 

Ota vastuu
Yhdessä olemme vastuussa turvallisesta ilmapiiristä. 
Myönnä rohkeasti olleesi väärässä ja pyydä anteeksi, jos loukkasit toista. 
Anna oma panoksesi siihen, että kaikilla on mukava olla. 
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Oppaan liitteenä olevia lapsen oikeuksien sopimuksen kuvakortteja eli LOS-kortteja voidaan 
käyttää sekä lapsen oikeuksien teemaan virittäytymisessä että oikeuksien yksityiskohtai-
semmassa käsittelemisessä. LOS-kortteja hyödynnetään useissa tästä oppaasta löytyvissä 
harjoituksissa, esimerkiksi tehtävissä Lapsen oikeuksien timantti, Kuvasta tarinaksi sekä 
Oikeus ja velvollisuus. 
 
Kuhunkin korttiin on kuvattu yksi lapsen oikeus. Kortin kääntöpuolelle on tiivistetysti nimetty 
ja kuvattu kyseinen oikeus sekä yksi tai kaksi artiklaa, joihin kuva liittyy. Lapsen oikeuksien 
artiklat ovat laajoja ja kuvat monitulkintaisia. Kuvakorttien kuvissa esiteltyihin tilanteisiin voi 
siis liittyä muitakin artikloja kuin kuvakortin takana luetellut. LOS-korttien tarkoituksena ei 
ole antaa suoria totuuksia, vaan herättää keskustelua lapsen oikeuksista: miten sinä tulkit-
set kuvan ja mitä sinulle tulee mieleen kuvakorttien teksteistä?  
 
Harjoitusten alussa voidaan tarkastella kortteja yhdessä pohtimalla esimerkiksi: 
 
• Mihin huomio kiinnittyy ensin? Mistä luulet sen johtuvan?  
• Mitä tuntemuksia kuva herättää? 
• Mitä kuvassa tapahtuu? Miksi?  
• Mitä lapsen oikeuksia kuva esittää? 
 
LOS-kortteja voi luovasti hyödyntää opetuksessa, esimerkiksi tarinan tai näytelmän inspi-
raationa, tai vaikkapa itsetehdyn mainoksen tai somepostauksen pohjana. LOS-korteilla voi 
myös esimerkiksi pelata muistipeliä. Voit ladata tulostettavan version korteista maksutta 
Taksvärkin nettisivuilta. 
 
LOS-korttien kuvia on käytetty tämän oppaan kuvituksena. 
Korttien kuvat on tehnyt Iida Korpiniitty. 

LOS-kortit

Iida Korpiniityn kuvitta-
mat LOS-kortit tukevat 
Lapsen oikeuksien so-
pimuksen käsittelyä.
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Oppaan rakenne ja käyttö

Menetelmäopas on jaettu kahteen tehtäväosioon:  
 

Orientoivat harjoitukset
Orientoivat harjoitukset tekevät Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat tutuiksi. 
Osion tehtävät antavat yleiskuvan siitä, mihin sopimus valtioita sitoo ja herätte-
levät pohtimaan oikeuksien merkitystä omassa arjessa. Orientoivilla harjoituksilla 
luodaan pohjaa aiheen syvemmälle ymmärtämiselle.

Syventävät harjoitukset
Syventävät harjoitukset mahdollistavat tiettyjen aihekokonaisuuksien yksityiskoh-
taisemman käsittelyn. Ennen syventävien menetelmien käyttöä on suositeltavaa 
tutustua Lapsen oikeuksien sopimukseen jonkin orientoivan menetelmän tai esi-
merkiksi LOS-korttien avulla. 

Jokainen menetelmä sisältää tarkat toimintaohjeet, ajankäyttöarvion, tarvittavat väli-
neet sekä ryhmäkoko- ja ikäsuosituksen. Ohjeet on pyritty kirjoittamaan selkeästi ja 
tyhjentävästi, mutta menetelmiä voi soveltaa ryhmälle sopiviksi. Jatkokäsittelyideoita 
ja etätoteutusvaihtoehtoja on liitetty osaan harjoituksista.  
 
Liitteet, joita tehtävissä tarvitaan, on merkitty tehtävien ohjeistukseen. Kaikki oppaan 
tehtävissä tarvittavat liitteet löytyvät tulostettavina versioina Taksvärkin sivuilta. Lisäk-
si Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti –liite löytyy oppaan lopusta. 

ETÄVINKKI
Toteuta työpaja etänä! 
Opas esittelee ideoita 
etätoteutukselle.

KOKEILE MYÖS!

Opas esittelee vaihtoehtoisia  
toteutusmuotoja ja lisäideoita.
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Lapsen oikeudet kuvissa -työpaja (45 min)  
Sopii kaikenikäisille. 
Työpajassa käytettävät harjoitukset:
• Lapsen oikeuksien timantti (s. 24)
• Patsastelua (s. 38) 
 
Lapsen oikeudet ja katse tulevaisuuteen -työpaja (90 min) 
Sopii yläkouluun ja toiselle asteelle. 
Työpajassa käytettävät harjoitukset:
• Mikä kantaa tulevaisuuteen? (s. 16)
• Nuorten neuvosto (s. 34)
• Lapsen oikeuksien unelma (s. 54) 
 
Lapsen oikeuksien edistäjät -työpaja (90 min) 
Sopii parhaiten 9. luokkalaisille ja toiselle asteelle tai 
ryhmille, joiden kanssa lapsen oikeuksia on jo käsitelty. 
Työpajassa käytettävät harjoitukset:
• Mielipidejana (s. 26)
• Oikeus ja velvollisuus (s. 30)
• Oikeuksien edistäjät (s. 48)

Esimerkkityöpajat
Harjoituksia voi joko tehdä yksittäin tai yhdistellä vapaasti ryhmän tarpeisiin ja ai-
katauluihin sopivaksi kokonaisuudeksi. Alta löydät kolme vinkkiä erimittaisista ja 
-teemaisista kokonaisuuksista!

LOS-korttien kuvitusta: 
”Oikeus elää ja kasvaa”





ORIENTOIDUTAAN
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MIKÄ KANTAA 
TULEVAISUUTEEN?

Tavoitteet:  
• Pohtia elämän tärkeysjärjestystä 
• Orientoida ajatuksia lapsen oikeuksien käsittelyyn 
• Ymmärtää ihmisoikeuksien perustavanlaatuisuus 

(vain todella tärkeät oikeudet ovat ihmisoikeuksia)
Tarvikkeet:  
• Muistilappuja neljässä värissä 
• Isoa paperia, esim. flappeja tai taulu 
• TAI Liite 6: Mikä kantaa tulevaisuuteen -kuva 

Ryhmäkoko: Koko ryhmä
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 30+ minuuttia

Piirtäkää lapsen ääriviivat isolle paperille tai taululle. Lapsihahmon voi myös näyttää 
valmiina kuvana heijastettuna taululle. Hahmolle voidaan keksiä yhdessä nimi. 

Jokainen oppilas saa neljä eriväristä lappua. Laput voidaan täyttää yksilötyönä tai 
pienryhmissä. 

1. Hahmon jalkojen juureen lisättäviin lappuihin kirjoitetaan elintärkeitä asioita, jotka 
pitävät lapsen hengissä (esim. ruoka, vesi, lääkkeet, suoja). 

2. Säärten kohdalle lisätään laput, joihin kirjoitetaan asioita,  
jotka auttavat lasta kulkemaan eteenpäin ja saamaan hyvän tulevaisuuden (esim. 
hyvä perhe, koulu). 

3. Ylävartalon lähelle liimattaviin lappuihin kirjoitetaan asioita, jotka tekevät lapsen 
elämästä mukavampaa, mutta jotka eivät ole kovin välttämättömiä (esim. pelit, 
lelut).  

4. Pään lähelle liimattaviin lappuihin kirjoitetaan lapsen toiveita ja ajatuksia tulevai-
suudesta – asioita, jotka todennäköisesti tekevät hänestä onnellisen, jos kaikki 
vartaloon ja jalkoihin kiinnitetty toteutuu.

Hahmo kuvaa hyvin sitä, minkä asioiden pohjalle hyvä elämä rakentuu. Tehtävän avul-
la voidaan herätellä keskustelua siitä, mitkä asiat tekevät nykyhetkestä ja tulevaisuu-
desta merkityksellisen. Hahmon kautta voidaan sulavasti siirtyä käsittelemään lapsen 
oikeuksia, sillä oppilaiden kirjaamia asioita on helppo verrata eri artikloihin. Oppilaiden 
kanssa kannattaa ottaa puheeksi erityisesti artikla 2, jonka mukaan lapsen oikeudet 
kuuluvat kaikille lapsille, riippumatta esimerkiksi syntyperästä, sukupuolesta tai vam-
maisuudesta.

Tehtävän kulku
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ETÄVINKKI
Ohjaajalla on etäsovellusalustalla valmiiksi piirretty kuva, jossa on lapsen ääri-
viivat. Ohjaaja jakaa sovelluksen oppilaille työtilaan. Jokainen käyttää neljää eri 
väriä kirjatakseen vastauksia lapsen kehon eri kohtiin. Ohjaaja voi laittaa lapsen 
ympärille esimerkit väreistä. Vastaukset kirjataan yksilötyönä tai pienryhmässä. 
Keskustelua voidaan myös käydä yhdessä koko luokan kanssa, jolloin opettaja 
kirjaa ääneen lausutut tai etänä chatin kautta annetut vastaukset kuvaan.

Keskustelkaa hahmon herättämistä ajatuksista
1. Millaista hahmon elämä olisi, jos aivan jalkojen juureen kirjatut asiat eivät toteutui-

si? Toteutuisivatko sääriin ja vielä ylemmäs kirjoitetut asiat? 

2. Millaiset asiat tai tapahtumat voivat estää hahmoa saamasta hyvän tulevaisuu-
den? 

3. Miksi lapsille on määritelty erikseen omat oikeudet ja oma sopimus, vaikka ihmis-
oikeudet koskevat myös lapsia? 

4. Millaisia asioita lapsen oikeuksien sopimuksessa halutaan taata lapselle? Onko 
sopimuksen tarkoitus taata vain elintärkeät asiat? Mainitaanko sopimuksessa 
asioita, jotka on kirjoitettu lapsihahmon yläosaan? 

5. Tiedänkö, miten lapsen oikeudet toteutuvat eri puolilla maailmaa? Mitkä ovat tar-
peita, jotka koskevat kaikkia maapallon lapsia? Miten lasten tarpeet voivat erota 
toisistaan? 

6. Ovatko jotkin oikeudet tärkeämpiä kuin toiset? On toki olemassa joitakin kiistat-
tomasti elintärkeitä asioita, kuten vesi ja ruoka. Oppilaiden ajatuksista keskus-
teltaessa on kuitenkin hyvä muistuttaa, että se, mitkä asiat ovat kullekin meistä 
erityisen tärkeitä, vaihtelevat jossain määrin ihmisten välillä ja elämäntilanteen 
mukaan.
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KOKEILE MYÖS!
Lapsihahmon voi piirtää myös yhdessä! Tätä varten tarvitaan iso paperi (esim. 
kaksi fläppipaperia teipattuna yhteen tai voimapaperia rullasta) taiteltuna  
valmiiksi haitarimaisesti neljään yhtä suureen osioon. 

Oppilaat jakautuvat neljään ryhmään. Kunkin ryhmän tehtävänä on piirtää paperiin 
osa lapsesta. Jokainen ryhmä piirtää vuorollaan niin, etteivät muut näe toisten 
osuutta. 

Ryhmä 1 suunnittelee lapun ylimpään osaan lapsen pään, hatun ja hiukset niin, 
että kuva jatkuu kaulan alaosaan asti. Sitten ryhmä taittaa oman osionsa piiloon 
lapun alle ja ojentaa lapun seuraavalle ryhmälle niin, ettei ryhmä 2 näe piirrettyä 
osiota. Seuraavalle ryhmälle on kuitenkin hyvä piirtää pienet merkkiviivat merkit-
semään, kuinka leveä edellisen osion loppu on. Ryhmä 2 piirtää osuuden, joka 
ulottuu hartioista napaan ja taittaa sen taas piiloon. Ryhmä 3 piirtää osuuden 
navasta polviin ja ryhmä 4 polvista maahan asti. 

Kun kaikki ryhmät ovat piirtäneet, paperi avataan ja nähdään, millainen lapsi  
yhteisen työn tuloksena paperille on ilmestynyt. 

Mistä lapsi unelmoi? 
Mitä hän toivoo tulevaisuudelta?

Mikä on elintärkeää? Mitä  
ilman lapsi ei voi elää?

Mikä tekee lapsen elämästä 
mukavampaa tai hauskempaa?

Mikä auttaa lasta saamaan 
hyvän tulevaisuuden?

MIKÄ KANTAA TULEVAISUUTEEN? 
- Ohje jatkuu

Esimerkki tehtävän 
hahmosta ja lappu-
jen sijoittelusta.



19

LAPSEN OIKEUKSIEN 
TIETOVISA 

Tavoitteet:  
• Tutustua lapsen oikeuksiin 
• Oppia keskeisiä faktoja lapsen  

oikeuksien sopimuksesta

Tarvikkeet:  
• Liite 2: Lapsen oikeuksien tietovisa  

PowerPoint-esityksenä Taksvärkin sivuilla 
• Vastauspaperia ja kyniä 

Ryhmäkoko: Koko ryhmä
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 10+ minuuttia

Lopuksi
Tietovisan jälkeen oppilaat voivat myös halutessaan esittää omia kysymyksiään lap-
sen oikeuksista.

Opettaja laittaa tietovisan diaesityksen tietokoneelta oppilaiden näkyville. Tietovisas-
sa on yhteensä 10 kysymystä, joihin on valmiit vastausvaihtoehdot. Oppilaat voivat 
veikata oikeaa vastausta viittaamalla tai kirjoittamalla vastauksensa ylös. Jokaisen 
kysymyksen jälkeisessä diassa näkyy oikea vastaus ja lisäksi vastaukseen liittyvä fak-
ta tai keskustelukysymys.  

Tietovisassa edetään kysymys ja vastaus kerrallaan. Tietovisan ensimmäiset viisi ky-
symystä koskevat lapsen oikeuksien sopimusta. Viimeisessä viidessä kysymyksessä 
tarkastellaan ensin LOS-korttien kuvia ja sen jälkeen pohditaan, mitä kuvissa tapahtuu 
ja mihin oikeuteen kuva liittyy.  

Tietovisan tarkoituksena on orientoitua lapsen oikeuksiin ja saada perustietoa sopi-
muksesta.

Tehtävän kulku

KOKEILE MYÖS!
Tietovisan voi myös tehdä suullisesti tai netissä sovelluksella, esim. Kahoot!
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LAPSEN OIKEUKSIEN 
BINGO
Tavoitteet:  
• Tutustua lapsen oikeuksiin 
• Oppia monta sopimuskohtaa kerralla

Tarvikkeet:  
• Paperia ja kyniä 
• Liite 5: Lapsen oikeuksien ruudukko taululta 

heijastettuna tai tulostettuna kaikille oppilaille 
• Opettajalle Liite 1: Lapsen oikeuksien sopimus 

lyhyesti (tiivistelmä) 

Ryhmäkoko: Koko ryhmä
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 15+ minuuttia

Tehtävän purku
1. Oletko kuullut kaikista ruudukon oikeuksista aiemmin? 

2. Yllättikö jokin oikeus? 

3. Miksi on tärkeää tutustua tarkemmin lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen eri 
kohtiin? 

4. Miten ruudukon oikeudet näkyvät omassa elämässäsi? 

Alussa käydään yhdessä lyhyesti läpi lapsen oikeuksien sopimuksen perusidea. 

Oppilaille jaetaan paperia ja lapsen oikeuksien sopimuksen ruudukko. Ruudukon voi 
myös heijastaa näkyville taululta. Oppilaat piirtävät oman bingopohjan, jossa on 9 ruu-
tua (3x3). Tämän jälkeen oppilaat saavat aikaa tutustua lapsen oikeuksien sopimuk-
sen ruudukkoon. Jokainen oppilas valitsee itse ruudukosta oikeudet oman bingolap-
punsa ruutuihin kirjaamalla valitsemiensa oikeuksien numerot ylös omavalintaisessa 
järjestyksessä.  

Kun bingolaput on täytetty, opettaja lukee ääneen lapsen oikeuksien sopimuksen tiivis-
telmästä jonkin ruudukossa olevan oikeuden pidemmän version. Oppilaat tunnistavat 
oikeuden ja etsivät sitä vastaavan numeron ruudukosta. Jos oikea numero löytyy bin-
golapusta, oppilas merkitsee osuman oikean numeron kohdalle. 

Tarkoituksena on saada neljän oikeuden suora joko vaaka- tai pystyriville. Täyden ri-
vin saanut oppilas huutaa ”Bingo!”, jonka jälkeen voittaja julistetaan. Mikäli bingo löy-
tyy nopeasti, voi opettaja ottaa toisen kierroksen, jonka tavoitteena on saada kaksi 
valmista riviä. Myös ensimmäisen kierroksen voittaja voi jatkaa pelaamista samalla 
bingopohjalla. Kierrosten jälkeen opettaja lukee ääneen vielä jäljelle jääneet oikeudet.

Tehtävän kulku
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OIKEUS HUKASSA
Tavoitteet:  
• Tutustua Lapsen oikeuksien sopimukseen 

ja artikloihin 
• Harjoitella yhteistoimintaa

Tarvikkeet:   
• Liite 3: Sana- ja artiklalaput erikseen 

leikattuina

Ryhmäkoko: Enintään 26
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 20+ minuuttia

 
Toimii myös suomen  
kielen harjoituksena!

KOKEILE MYÖS!
Oppilaille voidaan jakaa liitteistä pelkät artiklat tulostettuna kaksipuoleiselle 
paperille, jolloin he voivat täyttää oikeat sanat artiklalauseisiin. Myös puuttuvien 
sanojen listan voi antaa oppilaille valmiiksi. Näin toteutettuna harjoitus on varsin 
nopea, eikä vaadi juurikaan etukäteisvalmisteluja. Tehtävän tarkistamisessa  
kannattaa kiinnittää huomiota oikeuksien ymmärtämiseen ja sisäistämiseen 
yhteisen keskustelun kautta.

Sana- ja artiklalaput jaetaan oppilaille siten, että jokainen oppilas saa yhden sanalapun 
ja yhden artiklalapun, josta puuttuu sana. Yhdessä lapussa voi olla sama sana kahteen 
kertaan eri sijamuodoissa. Laput kannattaa jaotella ennen oppituntia niin, ettei kukaan 
saa valmista paria omista lapuistaan. Sana- ja artiklalapuille on löydyttävä kuitenkin 
pari toiselta oppilaalta. 

Tehtävän aluksi oppilaita ohjeistetaan tarkkailemaan sijamuotoja, jotta sopivat sanat 
löytyisivät. Oppilaat alkavat kiertää rauhallisesti tilaa. Toisen oppilaan tullessa vastaan 
esitetään kysymys ”Oletko saanut oikeuteni?”, jonka jälkeen vastaaja lukee oman sa-
nansa. Mikäli sana ei sovi kysyjän artiklalappuun, oppilaat vaihtavat vuoroa. Jos kum-
mallekaan ei sovi toisen sana, jatkavat oppilaat kävelyä ja kyselyä, kunnes oikea sana 
löytyy. Kun vastattu sana sopii kysyjän artiklaan, hän saa sanalapun itselleen ja antaa 
vaihdossa oman sanalappunsa. Kokonaisen artiklan löytänyt oppilas palaa paikalleen 
odottamaan.

Kun kaikki ovat löytäneet parin lapuilleen, sopimuskohdat luetaan ääneen yksi kerral-
laan. Se oppilas aloittaa, joka löysi ensimmäisenä kokonaisen artiklan. Opettaja voi 
samalla tarkistaa oikeat vastaukset ja varmistaa, että oppilaat ovat ymmärtäneet oi-
keuksien sisällön.

Tehtävän kulku
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KUVASTA  
TARINAKSI
Tavoitteet:  
• Tutustua lapsen oikeuksiin 
• Pohtia lapsen oikeuksien toteutumista 

arkitilanteissa ja omassa elämässä

Tarvikkeet:   
• Liite 3: LOS-kortit tulostettuna tai 

kuvatiedostona
• Paperia ja kyniä 
• Saksia 
• Sinitarraa, teippiä tai liimaa

Ryhmäkoko: Yksin tai 2–3 hengen pienryhmässä
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 30+ minuuttia

ETÄVINKKI
Opettaja lataa etäsovellusalustalle LOS-korttien kuvat (tai muita kuvia). 
Oppilaat kirjaavat kuvien yhteyteen puhe- tai ajatuskuplia tekstitoiminnolla tai 
muistilapuilla.

Jokaiselle oppilaalle tai pienryhmälle jaetaan yksi LOS-kortti. Oppilaat tarkastelevat 
kuvaa ja lukevat kortin tekstin rauhassa. Oikeuteen tutustumisen jälkeen oppilaat ke-
hittävät kortin aiheesta lyhyen tarinan. 

Apukysymyksiä tarinan kehittelyyn: 
• Mitkä hahmojen nimet ovat?  
• Mitä he tekevät? Miksi?  
• Millainen suhde hahmoilla on? Ovatko he esimerkiksi perheenjäseniä, ystäviä,  

tuntemattomia, koulukavereita, sisaruksia…?  
• Mitä tapahtuu seuraavaksi?  

Kun tarinan idea on kehitelty, oppilaat askartelevat ja kirjoittavat puhe- tai ajatuskuplat, 
jotka sopivat kuvan henkilöön ja tilanteeseen. LOS-kortti liimataan paperille ja puhe- tai 
ajatuskuplat sen päälle tai viereen. Kun kuvat ovat valmiita, oppilaat saavat esitellä 
oman LOS-kortin ja tarinan muille. Vaihtoehtoisesti oppilaat asettavat valmiit tarinan-
sa kaikkien nähtäväksi ja kiertävät tutkimassa toistensa tarinoita.  

Tehtävän kulku
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Keskustelkaa lopuksi yhdessä
1. Miltä tuntui ideoida tarinoita korttien kuvista? 

2. Miten tarinat liittyivät kortin oikeuteen? Toteutuiko lapsen oikeus tarinassa? 

3. Voisiko tarina tapahtua oikeassa elämässä? 

KOKEILE MYÖS!
LOS-korttien sijaan tehtävässä voidaan käyttää myös muita lapsen elämään liit-
tyviä kuvia. Oppilaat voivat myös mahdollisuuksien mukaan ottaa itse kuvan. Jos 
käytössä ovat muut kuvat, oppilaat saavat ennen tarinan keksimistä tutkia Lapsen 
oikeuksien sopimuksen tiivistelmää ja päättää, mihin artiklaan tai artikloihin mikä-
kin kuva voisi liittyä. 
 
Puhekuplan sijaan voidaan myös tehdä kokonainen sarjakuva kuvan ympärille. 
Opettajan antama kuva voi toimia esimerkiksi tarinan keskimmäisenä kuvana ja 
oppilaiden tehtävä on keksiä ja piirtää sekä alku että loppu kuvan tapahtumille.

LOS-korttien kuvitusta: 
”Vammaisella lapsella on oikeus
hyvään ja monipuoliseen elämään”
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LAPSEN OIKEUKSIEN 
TIMANTTI
Tavoitteet:  
• Pohtia lapsen oikeuksia ja niiden keskinäistä 

suhdetta 
• Ymmärtää ihmisoikeuksien jakamattomuus, 

eli se, että jokainen oikeus on lähtökohtaisesti 
yhtä tärkeä 

Tarvikkeet:  
• Liite 4: LOS-kortit jokaiselle pienryhmälle tai 

yhdet kortit kiinnitettynä/heijastettuna luokan 
taululle

Ryhmäkoko: 3–4 oppilaan pienryhmät
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 20+ minuuttia

Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan 
Oikeus nimeen ja kansalaisuuteen 
Oikeus olla tekemättä raskasta työtä 
Oikeus saada terveydenhoitoa

Oppilaat muodostavat 3–4 kolmen hengen ryhmiä. Opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle 
yhdeksän LOS-korttia. LOS-korteista voi valita esimerkiksi: 
 
Jokainen lapsi on yhtä arvokas 
Oikeus elää oman perheen kanssa 
Oikeus elää ja kasvaa 
Oikeus käydä koulua 
Oikeus ilmaista mielipiteensä 
 
Ryhmien tehtävänä on tutustua korttien oikeuksiin ja yrittää laittaa oikeudet tärkeysjär-
jestykseen asettamalla ne timanttikuvioon. Ylimmäksi tulee ryhmän mielestä tärkein 
oikeus, seuraavalle riville kaksi seuraavaa, keskenään yhtä tärkeää, muttei ihan ylim-
män tasoista oikeutta. Kolmannelle riville asetetaan kolme seuraavaksi tärkeintä ja 
neljännelle taas kaksi. Alimpana on vähiten tärkeä oikeus. Ennen ryhmien työskentelyn 
aloittamista on hyvä mainita, ettei oikeita tai vääriä vastauksia ole. 

Ryhmät asettavat valmiit timanttinsa kaikkien nähtäväksi ja kiertävät tutkimassa tois-
tensa timantteja. Ryhmiä voi pyytää perustelemaan valintojaan. Harjoitusta purettaes-
sa kannattaa kysyä, miltä harjoitus tuntui ja oliko valitseminen vaikeaa vai helppoa. 
Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat huomaamaan, että lapsen oikeudet liittyvät 
toisiinsa ja että niitä on mahdotonta laittaa tärkeysjärjestykseen. 

Tehtävän kulku
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Keskustelkaa lopuksi yhdessä
1. Onko olemassa tilanteita, joissa jokin oikeus on mielestäsi tärkeämpi kuin toinen? 

2. Olisitko valmis luopumaan joistain oikeuksistasi? Mitä siitä seuraisi?  

3. Mitä oikeuksia Suomessa yleisesti arvostetaan? Miksi?  

4. Mitkä näistä oikeuksista eivät kenties toteudu kaikkien nuorten kohdalla? Miksi?

Esimerkki Lapsen oikeuksien 
timantin ladonnasta.

KOKEILE MYÖS!
Tehtävän voi toteuttaa myös siten, että koko ryhmällä on vain yhdet LOS-kortit, 
esimerkiksi taululle kiinnitettynä, tai edellä listatut yhdeksän oikeutta kirjallisesti 
nähtävillä. Oppilaat keskustelevat pienryhmissä siitä, mikä oikeuksista on heidän 
mielestään kaikkein tärkein ja mikä vähiten tärkein. Timantin voi myös piirtää 
paperille ja kirjata oikeudet siihen. Lopuksi keskustelu puretaan yhteisesti edellä 
listattuja purkukysymyksiä hyödyntäen. Timanttikuvio voidaan rakentaa myös 
yhdessä luokan seinälle.
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MIELIPIDEJANA
Tavoitteet:  
• Pohtia lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä itselle 
• Herättää monipuolista keskustelua eri oikeuksista 
• Harjoitella ilmaisemaan omia mielipiteitä,  

perustelemaan niitä ja kuuntelemaan muita

Tarvikkeet:   
• Arvoväittämiä opettajalle 
• Janan ääripäihin laput ”täysin samaa mieltä” ja  

”täysin eri mieltä” tai jana etäsovellusalustalla

Ryhmäkoko: Koko ryhmä
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 10+ minuuttia

ETÄVINKKI

Mielipidejana ja sen päädyt on merkitty etäsovellusalustalle. Jokainen oppilas 
merkitsee piirtämistoiminnolla merkin janalle haluamaansa kohtaan.

Aluksi tila jaetaan kuvitteellisella janalla, jolla on kaksi ääripäätä, esimerkiksi etäisyys 
kahden seinän välillä. Janan toisessa ääripäässä sijaitsee ”täysin samaa mieltä” ja 
toisessa ”täysin eri mieltä”.  

Harjoituksen aluksi on hyvä tuoda esille, että ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysy-
myksiä, vaan ne kuuluvat kaikille. Lisäksi on hyvä muistuttaa siitä, että kaikki muo-
dostavat mielipiteensä omista lähtökohdistaan ja kaikkien mielipide on arvokas (ks. 
Turvallisen työpajan ohjeet s. 10). 

Väittämät luetaan yksi kerrallaan. Oppilaat liikkuvat janalla sen mukaan, mitä mieltä 
he ovat väitteestä. Mihin tahansa kohtaan ääripäiden välille saa asettua. Kun kaikki 
ovat löytäneet paikkansa, halukkaat saavat perustella mielipiteensä. Mielipidejanalla 
seisojia ei tule pakottaa kertomaan ajatuksiaan, mutta etenkin ääripäihin sijoittuneita 
kannattaa siihen rohkaista. On pidettävä huolta, että kaikkien mielipiteille on tilaa. Jo-
kaisen keskustelun lopuksi voidaan yhdessä pohtia, mihin lapsen oikeuksien sopimus-
kohtaan väite liittyy.  

Oppilaat voivat keksiä omia väittämiä Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmän 
avulla. 

Tehtävän kulku
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KOKEILE MYÖS!
Oppilaat jakautuvat 3–4 hengen pienryhmiin. Jokaiselle pienryhmälle annetaan 
pohdittavaksi 1–3 väittämää. Väittämien tulee olla kaikille pienryhmille samat. 
Pienryhmät lukevat yhden väitteen kerrallaan ja keskustelevat, mitä mieltä he ovat 
väittämästä. Ryhmät pohtivat myös, mihin lapsen oikeuteen väittämä voisi liittyä. 
Korosta, että väittämistä voi olla hyvin erilaisia mielipiteitä eikä niihin ole suoranai-
sesti oikeita tai vääriä vastauksia. Tavoitteena ei ole muodostaa yhteistä mieli-
pidettä, vaan tuoda esiin erilaisia näkökulmia ja sitä kautta saavuttaa laajempaa 
ymmärrystä aiheesta. 

 

KOKEILE MYÖS!
Janan sijaan oppilaille 
voidaan jakaa erivärisiä 
tai erimuotoisia lappuja, 
jotka edustavat vaihto-
ehtoja ”samaa mieltä”, 
”eri mieltä” ja ”en osaa 
sanoa”. Jokaisen väittä-
män kohdalla oppilaat 
päättävät, mikä lapuista 
kuvaa parhaiten omaa 
mielipidettä. 

LOS-korttien kuvitusta: ”Oikeus käydä koulua”

Väittämät käydään läpi 
yhteisesti niin, että kulle-
kin pienryhmälle annetaan 
mahdollisuus avata lyhyesti 
väittämästä käymäänsä 
keskustelua. Jokainen 
pienryhmä voi valita yhden 
henkilön, joka avaa käytyä 
keskustelua yleisellä tasolla. 
Oppilaita voi muistuttaa sii-
tä, että tarkoituksena ei ole 
avata jokaisen yksittäisen 
oppilaan henkilökohtaista 
mielipidettä asiaan, vaan 
ryhmän yhteisesti käymää 
keskustelua ja esille tulleita 
erilaisia näkökantoja.
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MIELIPIDEJANA - Ohje jatkuu

Voin olla eri mieltä aikuisen kanssa ja kertoa sen ääneen. 
12. artikla: Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä asioista, jotka vaikuttavat hänen elä-
määnsä. Aikuisten täytyy ottaa huomioon lapsen mielipide, kun he päättävät lapsen asiois-
ta. Aikuisten täytyy selittää päätökset lapselle niin, että hän ymmärtää ne. 

Se, että lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, tarkoittaa, että saan sanoa luokassa mitä 
tahansa. 

13. artikla: Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Mielipide ei kuitenkaan saa loukata 
toisia. 

Voin julkaista kaveristani videon somessa ilman, että kysyn häneltä lupaa. 
16. artikla: Lapsella on oikeus yksityisyyteen. Kukaan ei saa kertoa lapsen asioista toisille 
ihmisille ilman lapsen lupaa. Lapsen kunniaa tai mainetta ei saa loukata. Kukaan vieras ei 
saa tulla lapsen kotiin ilman lupaa. Vain lapsi itse saa avata omat kirjeensä. Lapsen saa-
miin viesteihin saa puuttua vain, jos ne ovat laittomia ja vahingoittavat lasta.   

Kannattaa tutustua YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin lapsen oikeuksista 
digitaalisissa ympäristöissä. Yleiskommentissa käsitellään erityisesti lasten yhdenver-
taisia osallistumismahdollisuuksia sekä lasten oikeutta suojeluun verkkoympäristöissä. 
Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti vahvistaa lapsen oikeuksia digitaalisissa ym-
päristöissä. (ks. www.lapsenoikeudet.fi)

Mielestäni kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia. 
1. artikla: Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. 

Sopimuksessa näin on määritelty, mutta eri maissa täysi-ikäisyys saavutetaan eri ikäisinä. 
Myös nuoruuden alkamis- ja päättymisajankohta on häilyvä. 

Nuoret saavat viettää vapaa-aikaa joka päivä. 
31. artikla: Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää vapaa-aikaa. Lapsella on oikeus 
tutustua taiteeseen ja kulttuuriin eli käydä esimerkiksi konserteissa, museoissa ja teatte-
rissa. 

32. artikla: Lapsi ei saa tehdä työtä, joka vahingoittaa hänen terveyttään tai haittaa kou-
lunkäyntiä. 

Suomessa on oppivelvollisuus. Se tarkoittaa, että jokaisen lapsen Suomessa täytyy käydä 
peruskoulu. Oppivelvollisuus lakkaa peruskoulun oppimäärän tultua suoritetuksi tai kun 
nuori täyttää 18 vuotta.

 

Lapsen oikeuksiin liittyviä 
esimerkkiväittämiä ja niihin liittyviä oikeuksia
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Opin koulussa asioita, joista on minulle hyötyä. 
28. artikla: Lapsella on oikeus käydä koulua. Valtion täytyy huolehtia, että kaikki lapset käy-
vät peruskoulun. Peruskoulun pitää olla ilmainen. Valtion täytyy tarjota lapselle mahdolli-
suus opiskella peruskoulun jälkeen. Koulun sääntöjen täytyy noudattaa ihmisoikeuksia. 

29. artikla: Koulun täytyy kehittää lapsen tietoja ja taitoja. Koulussa lapset oppivat kun-
nioittamaan itseään, vanhempiaan, elinympäristöään ja eri kulttuureita. Koulussa täytyy 
opettaa lapselle omaa äidinkieltä. Koulussa lapset oppivat, mitä tarkoittavat monikulttuu-
risuus, ympäristönsuojelu ja tasa-arvo. Opettajien täytyy myös kertoa lapsen oikeuksista. 

Jokaisen nuoren oikeudet toteutuvat hyvin Suomessa. 
2. artikla: Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Lasta ei saa syrjiä esimerkiksi syn-
nyinpaikan, ihonvärin, sukupuolen, kielen, mielipiteiden, uskonnon, vamman tai sairauden 
vuoksi. 

Keskustelussa todennäköisesti tulee verrattua Suomen tilannetta muihin maihin. Maiden 
välillä ja maiden sisällä on hyvin suuriakin eroja lapsen oikeuksien toteutumisessa, mutta 
lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattuja oikeuksia rikotaan kaikissa maissa. 

Jokaisen elokuvateatterin pitäisi olla sellainen, että sinne pääsevät myös nuoret, jotka käyt-
tävät pyörätuolia. 

23. artikla: Vammaisella lapsella on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin lapsilla. Vam-
maisen lapsen erityistarpeet täytyy huomioida ja hänellä on oikeus saada parasta mahdol-
lista hoitoa. Vammaisella lapsella on oikeus elää hyvää ja monipuolista elämää. 

Jokainen vammainen lapsi on yksilö ja eri henkilöt tarvitsevat eri verran tukea. Kaikilla on 
oikeus tukeen, joka mahdollistaa hyvän elämän ja esimerkiksi harrastamisen. Vammaisel-
la lapsella on myös oikeus ilmaista mielipiteensä itseään koskevissa asioissa ja osallistua 
päätöksentekoon ikätason mukaisesti. 

Saan liittyä nuorten ympäristöjärjestöön, vaikka huoltajani olisivat siitä huolissaan. 
15. artikla: Lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin ja toimia niissä. Lapsilla on oikeus ko-
koontua. Kokoontumisen saa estää, jos se on lakien tai turvallisuuden vastainen.  

3. artikla: Aikuiset ja valtio tekevät monia päätöksiä, jotka vaikuttavat lasten elämään. Ai-
kuisten täytyy aina miettiä, mikä on lapselle parasta.  

Huoltaja voi kieltää lasta tapaamasta kavereita, jotka käyttävät huumeita. 
33. artikla: Aikuisten täytyy suojella lasta huumeilta ja laittomalta huumekaupalta. 

Lapsen on osallistuttava joulukirkkoon huoltajiensa kanssa, vaikka hän ei itse olisi uskon-
nollinen.  

14. artikla: Lapsella on oikeus ajatella vapaasti. Lapsella on oikeus uskontoon. Lapsella 
on oikeus itse päättää, kuuluuko hän uskontokuntaan, mutta lapsen ei ole pakko kuulua 
mihinkään uskontokuntaan. Vanhempien tehtävä on auttaa lasta tämän oikeuden käyttä-
misessä. 

Suomessa alle 12-vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman muuttamisesta päättävät hänen 
huoltajansa. 12–17-vuotias nuori voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan vain hänen 
omalla suostumuksellaan. Tällöinkin tarvitaan huoltajien kirjallinen suostumus. Koulun 
uskonnollisiin tilaisuuksiin ei ole pakko osallistua, vaikka olisi kirkon jäsen. (Lähteet:  
Opetushallitus14 ja Uskonnonvapauslaki15)
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OIKEUS JA
VELVOLLISUUS
Tavoitteet:  
• Tutustua lapsen oikeuksiin  
• Ymmärtää omien oikeuksien ja velvollisuuksien välistä suhdetta 
• Käsitellä aikuisen ja valtion vastuuta lapsen oikeuksien toteutumisessa

Tarvikkeet:  
• Liite 4: LOS-kortit tulostettuna tai kuvatiedostona 
• Paperia (A3) ja kyniä

Ryhmäkoko: 2–5 oppilaan pienryhmät
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 25+ minuuttia

Tehtävän alussa on hyvä kerrata Lapsen oikeuksien sopimuksen idea ja muistuttaa, 
että monet lapsen oikeudet tuovat mukanaan myös lasta koskevia velvollisuuksia. Oi-
keutta ja velvollisuutta voi myös verrata vapauteen ja vastuuseen. 

Käsitteiden oikeus ja velvollisuus merkitysten avaamisessa voi käyttää apuna esimerk-
kejä, kuten: 

• Oikeus käyttää kirjastoa – Velvollisuus pitää kirjat ehjinä ja palauttaa ne ajallaan 
• Oikeus ajaa mopolla – Velvollisuus käyttää kypärää ja noudattaa liikennesääntöjä 

Oppilaat jaetaan 2–5 oppilaan ryhmiin. Ryhmät valitsevat yhden LOS-kortin, jossa on 
1–2 lapsen oikeutta. Kaikilla ryhmillä tulisi olla eri LOS-kortit. 

Ryhmä lukee LOS-kortin tekstin rauhassa ja kirjaa saamaansa oikeuteen liittyviä velvol-
lisuuksia paperille. Oppilaita kannustetaan miettimään yksinkertaisia arkielämän esi-
merkkejä, joissa velvollisuudet voivat näkyä. Oppilaita voi ohjata ajattelemaan oikeuk-
sia ja velvollisuuksia myös omien kokemuksiensa kautta. Velvollisuuksien pohtimista 
voi helpottaa jos-lauseiden avulla, esim. ”jos luen netistä tietoa, minun pitää tarkistaa, 
onko se totuudenmukaista”, tai ”jos joku kertoo minulle salaisuuden, en saa kertoa sitä 
eteenpäin ilman lupaa”.  

Tämän jälkeen ryhmät voivat halutessaan kiertää katsomassa myös toisten ryhmien 
ideoita. Luettuaan toisen ryhmän LOS-kortin ja heidän ajatuksensa, kiertävä ryhmä voi 
lisätä toisen ryhmän paperille oikeuteen liittyviä velvollisuuksia.  

Ryhmätyön jälkeen jokainen ryhmä kertoo vuorollaan oikeutensa ja niihin liittyvät vel-
vollisuudet. Muut oppilaat voivat myös tässä kohtaa täydentää ja kommentoida vel-
vollisuuslistaa. Tarvittaessa keskustelua voi johdatella ja antaa vinkkejä siitä, millaisia 
velvollisuuksia kyseiseen kohtaan voisi liittää.

Tehtävän kulku

Aluksi
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Pohtikaa lopuksi yhdessä
1. Tuliko tehtävässä esiin oikeuksia tai velvollisuuksia, joita en ole tullut ajatelleeksi 

aiemmin? 

2. Millaisia velvollisuuksia minulla on omassa elämässäni? Oppilaana luokassa? 
Perheessä ja kotona? Kansalaisena? Maapalloa asuttavana ihmisenä? Millaisia 
oikeuksia näihin velvollisuuksiin voisi liittyä? 

3. Kenellä on suurin vastuu ja velvollisuus huolehtia siitä, että lapsen oikeudet toteu-
tuvat kaikille lapsille? On tärkeää korostaa, että sopimus velvoittaa nimenomaan 
aikuisia ja erityisesti valtioita huolehtimaan oikeuksien toteutumisesta. Esimerkik-
si artiklat 3–6 ja 42.

KOKEILE MYÖS!
Lyhyessä ajassa voi tutustua useisiin artikloihin siten, että oppilaat lukevat ääneen 
LOS-korttien tekstejä yksi kerrallaan. Oppilaat kommentoivat oikeuksia ja yrittävät 
keksiä niihin liittyviä velvollisuuksia. Tehtävä toimii niin lapsen oikeuksiin orientoi-
vana menetelmänä kuin asiaan uusia näkökulmia tuovana lisänä. 

Lapsen oikeuksia ja esimerkkejä niihin 
liittyvistä velvollisuuksista

• Jokainen lapsi on yhtä arvokas (syrjimättömyys) - Velvollisuus kohdella  
kaikkia hyvin ja pitää muiden puolia.

• Oikeus elää ja kasvaa - Velvollisuus pitää huolta myös omasta ympäristöstä 
sekä huomioida kestävä kehitys omissa valinnoissa.

• Oikeus ilmaista mielipiteensä - Velvollisuus antaa muille tilaa ilmaista oma 
mielipide ja mistä tykkää.

• Oikeus kieleen, kulttuuriin ja uskontoon - Velvollisuus kunnioittaa muiden 
oikeutta harjoittaa uskontoaan tai puhua omaa kieltään.

• Oikeus yksityisyyteen - Velvollisuus kunnioittaa muiden yksityisyyttä,  
esimerkiksi kysymällä lupa toisesta otetun kuvan jakamiseen somessa.

• Oikeus saada tietoa - Velvollisuus tarkistaa tiedon lähde ja pitää huolta siitä, 
ettei levitä perätöntä tietoa.

• Oikeus saada terveydenhoitoa - Velvollisuus pitää omasta terveydestä huolta.

• Oikeus käydä koulua - Velvollisuus käydä koulussa ja tehdä tarvittavat  
tehtävät.

• Lasta ei saa satuttaa - Velvollisuus kohdella muita hyvin ja ottaa aikuiseen 
yhteyttä, jos kohtaa tai näkee huonoa kohtelua.





SYVENNYTÄÄN
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NUORTEN NEUVOSTO
Tavoitteet:  
• Syventää ymmärrystä lapsen oikeuksista 
• Ymmärtää erilaisia käytännön tilanteita, joihin sopimus liittyy  
• Hahmottaa demokraattista toimintaa ja äänestysperiaatteita

Tarvikkeet:  
• Pieniä lappuja äänestyslipukkeiksi
• Äänestyslipas
• Kyniä 
• TAI mobiililaitteella käytettävä alusta, jossa 

voi anonyymisti äänestää

Ryhmäkoko: Koko ryhmä
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 20+ minuuttia

ETÄVINKKI
Äänestykseen voi hyödyntää myös äänestyssovelluksia.

Vapaaehtoinen oppilas tai opettaja lukee yksi kerrallaan kertomuksia erilaisista nuoris-
ta ja heidän päätöksentekotilanteistaan. Tarinat voi myös kuunnella Taksvärkin sivuil-
ta. Jokaisen tarinan lopuksi esitetään tarinoiden lopussa oleva aiheeseen liittyvä ky-
symys. Oppilaat voivat äänestää mielestään parasta vastausvaihtoehtoa esimerkiksi 

• kirjoittamalla vastauksen äänestyslapuille ja tuomalla sen äänestyslippaaseen 
• viittaamalla silmät kiinni (Opettaja pyytää kaikkia sulkemaan silmät ja nostamaan 

käden kuullessaan vaihtoehdon, jota haluaa äänestää. Opettaja laskee käsiäänet 
ja ilmoittaa tuloksen oppilaille lopuksi.) 

• kirjaamalla vastauksen mobiililaitteella

Äänestysvaiheessa on tärkeää, etteivät oppilaat keskustele keskenään. Äänestyksen 
jälkeen äänet lasketaan.  
 
Jokaisesta tarinasta keskustellaan sen yhteydessä olevien kysymysten avulla. Aluk-
si oppilaat yrittävät nimetä lapsen oikeuksia, jotka liittyvät tarinaan. Sen jälkeen poh-
ditaan perusteita omalle äänestyskäyttäytymiselle. Tarinoiden yhteydessä esitetään 
myös oppilaiden omaan elämään liittyviä kysymyksiä. 
 
Oikeita tai vääriä vastauksia kysymyksiin ei ole, joten on tärkeää, ettei vähemmistön 
ääniä väheksytä, vaan oppilaat saavat säilyttää omat mielipiteensä – tai toisaalta 
myös vaihtaa näkökulmaa.

Tehtävän kulku
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Moi, mun nimi on Paju ja oon seitsemännellä luokalla. Viime aikoina oon ollut tosi 
innostunut lukemaan kirjoja. Mun lemppareita on ehkä scifi ja dekkarit. Meidän äikän 
ope ehdotti meidän luokalle kirjakerhon perustamista ja mua kiinnostais kovasti osal-
listua. Mietin kuitenkin, että uskallanko. Tiiän, että mulla kestää muita kauemmin lu-
kea, oon huomannut sen koulussa. Muutkin on sen huomannut ja ne pitää sitä jostain 
syystä hauskana. Vaikka ope kyllä kannustaa mua, ne muut, jotka on aikonut siihen 
kerhoon osallistua, on myös ollu mukana naureskelemassa mulle luokassa. Musta 
olis oikeesti tosi kivaa päästä lukemaan uusia kirjoja ja jutella niistä, mut en usko, että 
mulla olis kivaa siinä ryhmässä. 

Mitä mieltä sä oot, pitäisikö mun osallistua kirjakerhoon vai ei?
 
• Mihin lapsen oikeuksiin tarina liittyy? 
• Miksi äänestit niin kuin äänestit?   
• Miksi luulet, että Paju epäröi osallistumista kirjakerhoon? 
• Miten päätös voi vaikuttaa Pajun itsetuntoon? 
• Oletko itse ollut joskus vastaavassa tilanteessa, jossa olisit halunnut osallistua 

mutta et tiennyt, uskallatko? Mitä teit?   
• Millainen kirjakerhon pitäisi mielestäsi olla, jotta se kannustaisi kaikkia osallis-

tumaan? Millainen on mielestäsi turvallinen tila? (ks. Turvallisen työpajan ohjeet 
s. 10)

Kirjakerhoon vai ei? 1 min

Lopuksi
Lopuksi on tärkeää keskustella siitä, että monet nuorten kohtaamat haasteet ovat uni-
versaaleja ja yhteisiä. Niin Nepalissa kuin Suomessakin on sellaisia nuoria, joiden elä-
mässä kaikki lapsen oikeudet eivät toteudu. Molemmissa maissa on myös nuoria, joilla 
kaikki asiat ovat suhteellisen hyvin. 

Aikuisilla ja päättäjillä on aina ensisijainen vastuu edistää nuorten oikeuksien yhdenver-
taista toteutumista. Yksittäisellä nuorella tai koululuokalla ei ole velvollisuutta ratkaista 
maailman ongelmia. On myös hyvä muistuttaa oppilaita siitä, että paljon jo tehdään 
hyvää sekä Suomessa että globaalisti, jotta nuorten oikeudet toteutuisivat entistä pa-
remmin. 

On tärkeää, että oppilaille jää tehtävän jälkeen toiveikas ja luottavai-
nen olo siitä, että kehitystä parempaan tapahtuu ja itse voi olla osana 
muutosta. 

Selvittäkää yhdessä, mitä kehitysyhteistyö tarkoittaa ja miksi sitä tehdään. 
Lisätietoa saatte esimerkiksi Taksvärkin nettisivuilta.
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Moro, oon Amir ja oon ysiluokalla. Katoin aiemmin tällä viikolla netistä dokumentin, 
missä puhuttiin kaikkee ilmastonmuutoksesta ja siitä, mihin tää pallo on menos-
sa. Ei oo oikeen aiemmin kiinnostanu kauheesti ympäristöasiat, mun perheessä 
ei oo ainakaan koskaan niistä oikeen puhuttu. Mut toi dokumentti sai mut oikeesti 
huolestumaan. Siinä puhuttiin tosi paljon siitä, miten ilmastonmuutos näkyy jo täl-
lä hetkellä ja miten se tulee vaikuttamaan kaikkiin ihmisiin ja eläimiin. Mä oikeesti 
ymmärsin et me kaikki ollaan osa sekä ongelmaa että ratkaisua, ja haluisin tehä 
kaiken mitä nyt vaan pystyn sen eteen, et maapallo ei menis ainakaan yhtään pa-
hempaan suuntaan. Oon ettiny netistä tietoo siitä, millasia tapoja ois ja innostuin 
ilmastolakosta. Sillä vois oikeesti olla jotain vaikutusta päätöksentekijöihin. 
Nyt on perjantaiaamu ja haluisin osallistuu muiden nuorten kaa ilmastolakkoon, 
joka pidetään meidän kaupungintalolla. Se tarkottais sitä, etten oo menossa kou-
luun. Kerroin mun vanhemmille äsken, mut ne ei anna mun mennä. Ne sanoo, ettei 
suostu siihen et jättäisin koulupäivän välistä. Niiden mielestä on ihan turhaa osal-
listuu tollaseen mielenosoitukseen. Ihan niinku ne ei ees uskois siihen, et maapal-
lo ja ilmasto on vaarassa, tai siihen et mä voisin siihen jotenki vaikuttaa. Isä sano, 
et varmaan haluun vaan lintsata koulusta. Tuntuu tosi turhauttavalta, kun aikuiset 
ei ymmärrä yhtään, kuinka tärkee asia tää on mulle ja tälle koko planeetalle. 

Pitäiskö mun sun mielestä osallistua ilmastolakkoon?
 
• Mihin lapsen oikeuksiin tarina liittyy? 
• Miksi äänestit niin kuin äänestit?   
• Miksi luulet, että aikuiset vastustavat Amirin osallistumista lakkoon? 
• Miten Amir voisi vakuuttaa aikuiset siitä, että ilmastolakko on  

merkityksellinen? 
• Miten päätös voi vaikuttaa Amirin tulevaisuuteen? 
• Oletko itse osallistunut ilmastolakkoon tai muuhun mielenosoitukseen? 
• Mitä muita tapoja lapsilla ja nuorilla on vaikuttaa? 

Lakkoilemaanko? 1,5 min

NUORTEN NEUVOSTO - Ohje jatkuu

KOKEILE MYÖS!
Tarinoita voi käyttää myös ilman äänestysprosessia pelkästään lapsen  
oikeuksien tunnistamiseen ja niistä keskustelemiseen tarinan yhteydessä  
olevien kysymysten avulla. 

Oppilaat voivat myös itse ideoida ja kirjoittaa lapsen oikeuksiin liittyviä tarinoita 
esimerkkitarinoiden tyyliin.
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Hei, mun nimi on Pilvi ja oon kutosella. Mun luokka aikoo osallistua keräykseen, jos-
sa me kerätään rahaa johonkin kohteeseen. Tällä hetkellä meillä on kaks järjestöä, 
joista meidän pitää valita. Toinen niistä auttaa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä 
Suomessa ja toinen tekee kehitysyhteistyötä ja edistää työttöjen asemaa ja vaikutus-
mahdollisuuksia Nepalissa. 
Mun kaikki kaverit on sitä mieltä, et ensin pitäis auttaa Nepalin tyttöjä, koska Nepa-
lissa tarvitaan paljon enemmän apua kuin Suomessa. Mä oon kyl samaa mieltä siitä, 
että tyttöjen asemaa on tärkeää edistää joka puolella maailmaa. Me katottiin tunnilla 
video, missä yks nepalilainen tyttö kerto omista ajatuksistaan ja siitä, miten se haluu 
toimia yhdenvertaisuuden puolesta kaikkialla. Musta oli tosi siistii kuulla, et toisella 
puolella maapalloa on joku, jolla on niin samanlaisia ajatuksii kun mulla. Mut samaan 
aikaan tiiän, et täällä Suomessakin on niin paljon nuorii tarvitsis tukea siihen, ettei 
syrjäytyis. Mun isoveli on yläasteella ja sillä on menny huonosti jo tosi pitkään, eikä 
mun vanhemmat oikeen jaksa tai pysty auttaa sitä. Ehkä tällaset järjestöt vois antaa 
jotain apua.  
Luokan äänestys on alkamassa, enkä mä vieläkään tiedä kumpaa äänestäisin. 

Kannattaako mun äänestää järjestöä, joka ehkäisee nuorten syrjäytymistä Suomes-
sa vai järjestöä, joka edistää tyttöjen asemaa Nepalissa?
 
• Mihin lapsen oikeuksiin tarina liittyy? 
• Miksi äänestit niin kuin äänestit?   
• Kumpaa keräyskohdetta itse äänestäisit ja miksi? 
• Miksi Pilvi epäröi valintaansa? Miksi kumpikaan kohde ei ole oikea tai väärä 

valinta? 
• Onko Pilvillä olemassa muita vaihtoehtoja? Voitaisiinko luokan keräyksellä  

esimerkiksi tukea molempia järjestöjä? 
• Mitä muuta nuoret voivat tehdä yhdenvertaisuuden edistämiseksi kuin  

lahjoittaa rahaa? 
• Voiko ihmisten kokemia haasteita asettaa  

tärkeysjärjestykseen? 

Pilvin pulma 1,5 min

KOKEILE MYÖS!
Tehtävän jälkeen voitte katsoa yhdessä Taksvärkin YouTube-kanavalta  
järjestön tuottaman lyhytdokumentin (10 min), jossa nuoret Chandani ja Salin 
kertovat, kuinka nuoret Nepalissa puuttuvat syrjintään.16
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PATSASTELUA
Tavoitteet:  
• Syventää ajatuksia lapsen oikeuksista 
• Pohtia oikeuksia käytännön tilanteissa 

Tarvikkeet:  
• Liite 1: Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti 

(tiivistelmä) 
• TAI Liite 4: LOS-kortit

Ryhmäkoko: 2–6 oppilaan pienryhmät
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 20+ minuuttia

KOKEILE MYÖS!
Jos lapsen oikeuksien sopimusta on käsitelty paljon, voidaan suunnittelu- ja  
arvausvaihe tehdä ilman tiivistelmän apua.

Oppilaat jakautuvat ryhmiin, joissa heidän on mukavaa ja rentoa työskennellä. Ryhmä 
päättää yhdessä yhden tai kaksi lapsen oikeuksien sopimuksen kohtaa, jonka pohjalta 
he suunnittelevat ja esittävät arkielämään liittyvän tilanteen. Valinnan apuna käytetään 
sopimuksen tiivistelmää tai LOS-kortteja. Aluksi päätetään myös, saako rekvisiittaa 
kuten koulukirjoja hyödyntää.   

Oikeudet esitetään still-kuvina eli patsaina. Oppilaille annetaan aikaa valmistaa keho-
jaan käyttäen pysäytetty kuva, joka liittyy heidän valitsemaansa artiklaan. Ryhmien an-
netaan mahdollisuuksien mukaan suunnitella patsaitaan eri tiloissa, jotta kaikki mah-
tuvat kokeilemaan erilaisia variaatioita ja yllätyksellisyys säilyy.  

Valmistautumisen jälkeen patsaat esitetään ryhmä kerrallaan. Vuorollaan ryhmä jäh-
mettyy harjoittelemaansa asentoon. Muut arvailevat tiivistelmän avulla artikloja, joihin 
patsaat liittyvät. 

Jos kuva ei ole ilmiselvä, voi muu luokka esittää kysymyksiä, joihin patsas saa vastata 
vain ”kyllä” tai ”ei”, kunnes joku arvaa oikean artiklan. Tarkoitus ei ole huutaen käydä 
läpi sopimuksen artikloja, vaan jo parin väärän vastauksen jälkeen ohjataan oppilaat 
tekemään kysymyksiä, kuten: ”Onko tuossa polvistunut lapsi?” tai ”Yritättekö näyttää 
tyytyväisiltä?”. Tarkentuvien kysymysten avulla selviää, mitä patsas on tekemässä ja 
mitä artiklaa se kuvaa.

Tehtävän kulku
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Keskustelkaa lopuksi yhdessä
1. Miltä tuntui luoda patsaita yhdessä? 

2. Miksi valitsitte juuri tämän oikeuden / nämä oikeudet? Miksi ne ovat tärkeitä? 

3. Millaista oli keksiä oikeudesta arkielämän tilanne?

HUOM!
On hyvä muistuttaa oppilaita siitä, että kaikki saavat osallistua patsaaseen tavalla, 
joka itsestä tuntuu hyvältä (esim. esityksen ajan ei ole pakko pysyä täysin  
jähmettyneenä, eikä toiseen ryhmäläiseen saa koskea ilman lupaa).

LOS-korttien kuvitusta:  
”Oikeus ilmaista mielipiteensä”
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ERI KIELET: TELEIK IRE
Tavoitteet:  
• Syventää ajatuksia lapsen oikeudesta käydä  

koulua ja pohtia koulunkäynnin merkitystä 
• Oppia kielistä ja erilaisista kommunikaatiotavoista 
• Ymmärtää oppimisen ja lukutaidon merkitys myös  

oikeuksien toteutumisen kannalta
Tarvikkeet:  
• Eri värisiä papereita tai kartonkeja 
• Kyniä 
• Teippiä, liimaa tai sinitarraa

Ryhmäkoko: 3–4 oppilaan pienryhmät
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 45+ minuuttia

Harjoitukseen orientoitumiseksi oppilaat kirjoittavat taululle ylös vastauksia kysymyk-
seen ”Millaisia tietoja ja taitoja koulussa oppii?”.

Tämän jälkeen taululle kirjoitettuja asioita tarkastellaan yhdessä ja pohditaan:

• Miltä tuntuisi käydä koulua, jos ei osaisi puhua tai lukea kieltä, jolla opetus tapah-
tuu?

Taululla kirjoitettu teksti ja opetuspuheen kieli ovat konkreettisia esimerkkejä, jotka 
voivat toimia virikkeinä kuvittelemiselle. Jos haluaa tehdä kuvittelusta helpompaa, 
oppilaita voi myös pyytää kirjoittamaan mieleen tulleet asiat taululle lopusta al-
kuun, eli niin, että aloittaa sanan tai lauseen viimeisestä kirjaimesta. Esimerkiksi: 
AKKIITAMETAM, ATNUKIIL, ILEIKNIDIÄ. 

• Saavatko kaikki mahdollisuuden oppia omaa äidinkieltään? Entä käydä koulua 
omalla äidinkielellään?  

Esimerkkejä tästä on niin maailmalla kuin Suomessakin, esim. viittomakieli, saa-
men kielet joillain alueilla sekä muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhu-
vat oppilaat. 

OSA A: Yhteinen pohdinta

Harjoituksen alussa on hyvä kerrata (esimerkiksi LOS-kortin avulla), että oikeus käydä 
koulua kuuluu lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti jokaiselle maailman lapselle 
ja nuorelle riippumatta esimerkiksi hänen syntyperästään, sukupuolestaan tai vammai-
suudesta.

Aluksi

Tehtävän kulku
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Purkakaa lopuksi yhdessä
1. Miltä tehtävän tekeminen tuntui?  

2. Kuinka montaa kieltä luokassa osataan? Millaisia kieliä luokassa osataan?  

3. Mitä uutta opitte kielistä? Millaisia kieliä ja kirjoitusta on ylipäätään olemassa?  

4. Mitä kieltä haluaisit oppia? Miksi?  

5. Mitä hyötyä siitä voi olla, että osaa puhua tai ymmärtää montaa kieltä?

KOKEILE MYÖS!
Tutkikaa viittomakielen tai pistekirjoituksen käyttöä ja niiden historiaa ja pohtikaa 

sitä lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

• Voiko koulussa opetettavia asioita oppia, jos ei osaa lukea tai kirjoittaa?17

• Entä miltä tuntuisi, jos et pääsisikään enää kouluun? Miten se vaikuttaisi arkielä-
män tilanteisiin? Miten se, että ei pääse kouluun, voi vaikuttaa tulevaisuuteen?  

Tässä voidaan yhteisesti keskustella globaalista näkökulmasta, erityisesti köy-
hien, tyttöjen ja vammaisten koulunkäynnin mahdollisuuksista ja koulunkäynnin 
oikeuteen liittyvien tavoitteiden edistämisestä. 

Yhteisen keskustelun jälkeen jakaudutaan neljään ryhmään. Jokainen pienryhmä pohtii 
yhdessä, mitä kieliä omassa ryhmässä osataan. Eri äidinkielten lisäksi oppilaat voivat 
listata myös esimerkiksi ne kielet, joita he opiskelevat koulussa. Seuraavaksi jokainen 
pienryhmän jäsen askartelee kartongista puhekuplan ja kirjoittaa sen sisään jollakin 
osaamallaan kielellä vastauksen kysymykseen:  

Miksi oikeus käydä koulua on minun mielestäni tärkeä? 

Pienryhmän kesken päätetään, kuka kirjoittaa milläkin kielellä. Oppilaita voi kannus-
taa käyttämään tehtävässä eri kieliä. Mitä useampia kieliä ryhmässä käytetään, sen 
parempi! Jos ei ole varma esimerkiksi jonkin sanan kirjoitusasusta, myös nettiä voi 
käyttää tiedonhakuun.  

Jos aikaa riittää, oppilaat voivat hakea tietoa osaamistaan kielistä:  
• Kuinka paljon kielten käyttäjiä on maailmassa?  
• Missä maissa on eniten näiden kielten käyttäjiä?  
• Mitä sukua käyttämämme kielet ovat?  
• Miten kielet ovat muodostuneet?  
• Mitä kirjaimistoa kieliä kirjoittaessa käytetään? 
• Miten kielten kirjoitus tapahtuu?

OSA B: Omat kielet
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AAMUNI ESTEET
Tavoitteet:  
• Tunnistaa, miten vammaisten syrjintä voi  

näyttäytyä arjessa 
• Ymmärtää, mitä tarkoittavat termit  

esteettömyys ja saavutettavuus 
• Hahmottaa, mitkä asiat edistävät esteettömyyttä 

ja saavutettavuutta ja sitä kautta vammaisten 
lasten oikeuksia 

Tarvikkeet:  
• Punaisia, keltaisia ja sinisiä muistilappuja

Ryhmäkoko: Koko ryhmä / parit
Ikäsuositus: Yläkoulu ja toinen aste
Kesto: 20+ minuuttia

Ensin tutustutaan yhdessä Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklaan 23 esimerkiksi 
LOS-kortin avulla. Keskustellaan yhdessä: 

• Vammaisella lapsella on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin lapsilla. Miksi täl-
lainen artikla tarvitaan? 

Opettaja kertoo oppilaille, mitä termeillä vammainen, esteettömyys ja saavutettavuus 
tarkoitetaan. Apuna voi käyttää sivulta 6 löytyviä määritelmiä. Oppilailta voi myös ky-
syä, tuleeko heille mieleen ympäristöön tai ilmapiiriin liittyviä haasteita, joita vammai-
nen lapsi voi kohdata. 

Aluksi

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita.  
Kehitysvammaisuuden vaikutus yksilön elämään vaihtelee paljon. Kehitysvamma 
voi olla lievä, jolloin henkilö tulee toimeen melko itsenäisesti ja tarvitsee tukea 
vain joillakin elämänalueilla. Vaikeasti kehitysvammainen ihminen tarvitsee  
jatkuvaa tukea. Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000 ihmistä, joilla on  
kehitysvamma. (Lähde: www.kehitysvammaliitto.fi. Viitattu 1/2022)
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Opettaja pyytää oppilaita sulkemaan silmät ja palauttamaan mieleensä sen hetken, 
kun he tänä aamuna heräsivät. Opettaja kertoo, että lukee seuraavaksi ääneen muuta-
mia kysymyksiä. Jokainen oppilas voi silmät suljettuina itsekseen miettiä näiden kysy-
mysten avulla omaa aamuaan. 

• Mitä teit ensimmäisenä herättyäsi? 
• Olitko aamulla puhelimella? Mitä teit: selasitko somea, luitko uutisia, snäppäsitkö 

kaverille, pelasitko jotain? 
• Miten kuljit kouluun? Jouduitko matkallasi laskeutumaan tai kiipeämään portaita? 

Ylititkö monta risteystä? Oliko risteyksissä liikennevalot? 
• Näitkö matkallasi pyörätuolia tai muuta apuvälinettä käyttävän henkilön? Jos näit, 

luuletko, että hän pääsi kulkemaan vaivattomasti? 
Opettaja pyytää oppilaita seuraavaksi avaamaan silmät. Taululle toiseen päähän kirjoi-
tetaan ”Esteettömyys” ja toiseen päähän ”Saavutettavuus”. Oppilaat jakautuvat parei-
hin ja opettaja jakaa jokaiselle parille punaisia, keltaisia ja sinisiä muistilappuja. 

Oppilaat keskustelevat pareittain: 

• Millaisissa tilanteissa aamussasi esteettömyys ei toteutunut? Vastaukset kirjoite-
taan punaisille muistilapuille. Laput kiinnitetään taululle ”esteettömyys” -otsikon 
alle. 

• Millaisissa tilanteissa aamussasi saavutettavuus ei toteutunut? Vastaukset kirjoi-
tetaan keltaisille muistilapuille. Laput kiinnitetään taululle ”saavutettavuus” -otsi-
kon alle. 

Oppilaita voi ohjeistaa pohtimaan esimerkkejä tilanteista, joissa liikunta-, kehitys-, 
näkö- tai kuulovammainen henkilö olisi voinut kokea haasteita.

Lisäksi parit pohtivat:

• Mitä pitäisi tehdä toisin, jotta näitä esteitä ei muodostuisi? (esimerkiksi kaupun-
kiympäristössä, somessa…) Vastaukset kirjoitetaan sinisille muistilapuille. Laput 
kiinnitetään taululle sen ongelman kohdalle, johon ratkaisu pureutuu.

Tehtävän kulku

KOKEILE MYÖS!
Esteettömyys ja saavutettavuus -termien selittämisen jälkeen voitte mieliku-
vaharjoittelun sijaan lähteä pienelle kävelykierrokselle kouluun ja havainnoida 
esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista kouluympäristössä. Harjoi-
tuksen voi toteuttaa myös ulkona siten, että kannustaa oppilaita havainnoimaan 
vaikkapa koulun pihaa ja sen esteellisyyttä (esim. pitääkö kiivetä portaita pääs-
täkseen sisään, onko ovi niin leveä, että siitä mahtuisi pyörätuolilla, onko pihalla 
penkkejä levähtämiseen).
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AAMUNI ESTEET - Ohje jatkuu

KOKEILE MYÖS!
Alt-tekstit 
Nuorten kanssa voidaan harjoitella alt-tekstin kirjoittamista ja lisäämistä kuvaan. 
Nuoret voivat itse ottaa kuvia lähiympäristössä ja harjoitella alt-tekstin kirjoittamis-
ta ohjaajan johdolla. Mikäli koulullanne on käytössä Instagram-tili, voidaan myös 
laatia alt-tekstityksiä tilillä jo julkaistuihin kuviin. 

Esteettömyystiedot 
Oppilaat kiertävät koulussa havainnoimassa, miten esteettömyys toteutuu koulu-
tilassa. Millaiset kynnykset, portaikot, hissit ja vessat koulussa on? Jos laatisitte 
koulun nettisivuille esteettömyystiedot, mitä kirjoittaisitte?

Keskustelkaa lopuksi yhdessä
Lopuksi opettaja lukee ääneen esteet, joita taululle on liimattu ja tiivistää samalla  
lyhyesti, mitä esteettömyydellä ja saavutettavuudella tarkoitetaan.

1. Toistuiko jokin este useammin kuin toinen? Miksi? 

2. Millaisia ratkaisuja oppilaat keksivät havaitsemiinsa ongelmiin? 

3. Miltä tehtävän tekeminen tuntui? 

On hyvä nostaa keskustelussa esiin, että esteettömyys ja saavutettavuus hyödyttävät 
kaikkia, niin vammaisia kuin vammattomiakin. Mitä esimerkkejä oppilaille tulee mie-
leen? Millaisissa tilanteissa on itse hyötynyt esteettömyydestä tai saavutettavuudes-
ta? Esimerkiksi voi nostaa seuraavia:  

• Tekstitykset videossa mahdollistavat videon katselun julkisessa tilassa, jos ei ole 
kuulokkeita mukana. 

• Kuka tahansa saattaa vammautua tapaturmaisesti. Esteettömät sisäänkäynnit 
ovat hyödyllisiä, jos vaikkapa nilkka murtuu.  

• Esteettömyys hyödyttää myös esimerkiksi vanhuksia ja lastenrattaiden kanssa 
kulkevia henkilöitä.
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LAPSEN OIKEUDET 
KIRJASSA
Tavoitteet:  
• Syventää ymmärrystä lapsen oikeuksista ja lapsen oikeuksien merkityksestä 
• Tutustua luettuun kirjaan yhdessä

Tarvikkeet:  
• Luettava kirja 
• (Liite 1: Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti (tiivistelmä)) 
• (Liite 5: Lapsen oikeuksien ruudukko) 

Ryhmäkoko: Pari + koko ryhmä
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 30+ minuuttia

Pohtikaa lopuksi yhdessä
1. Oliko jokin oikeus muita enemmän esillä? 

2. Toteutuiko jokin oikeus useammin kuin toiset?  

3. Onko oikeassa elämässä joidenkin oikeuksien toteutuminen haastavampaa kuin tois-
ten? 

4. Millaiset asiat estävät oikeuksien toteutumista? 

5. Oletko joskus kuullut tai itse törmännyt sellaiseen tilanteeseen, jossa lapsen oikeus ei 
toteudu tai oikeutta on rikottu? Mitä tapahtui? 

6. Mitä voimme tehdä, jos jonkun oikeuksia rikotaan? Kuinka voimme itse puolustaa 
omia ja toisten lasten oikeuksia?

Harjoitus sopii ryhmille, joissa on luettu yhdessä kirjaa, jossa on yhteyksiä lapsen oikeuk-
siin. Opettaja voi myös valita luettavan kirjan lapsen oikeuksien teemaan liittyen.

Harjoituksen aluksi palautetaan mieleen lapsen oikeudet (esim. orientoivalla harjoituksel-
la tai LOS-korttien avulla). Lapsen oikeuksien tiivistelmät voidaan myös jakaa oppilaille tai 
lapsen oikeuksien ruudukko voidaan pitää näkyvillä koko oppitunnin ajan.  

Harjoituksessa oppilaat pohtivat pareittain: 

• Mitkä lapsen oikeudet ovat esillä luetussa kirjassa? Kerro parillesi yksi esimerkki kir-
jasta. 

• Löytyykö kirjasta tilanne, jossa jokin lapsen oikeus ei toteudu? Kerro parillesi. 

Parikeskustelun jälkeen käydään läpi oikeuksia LOS-korttien tai ruudukon avulla ja lapset 
viittaavat, jos oikeus esiintyi kirjassa. Jokaisesta löytyvästä oikeudesta voidaan kertoa 
esimerkki. Vaihtoehtoisesti jokainen pari voi kertoa, mitä lapsen oikeuksia tunnisti kirjasta 
ja millaisessa tilanteessa jokin lapsen oikeus ei toteutunut.

Tehtävän kulku
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SEIS! HUOMAA OIKEUDET! 
-draamaharjoitus
Tavoitteet:  
• Syventää Lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemusta  
• Harjoittaa itseilmaisua improvisaatiota hyödyntäen 
• Harjoitella arkipäivän tilanteiden tunnistamista ja niihin 

puuttumista 

Tarvikkeet:  
• Liite 1: Lapsen oikeuksien sopimus 

lyhyesti (tiivistelmä) 
• Liite 4: LOS-kortit
Ryhmäkoko: 3–6 oppilaan pienryhmät
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 1–2 oppituntia

Harjoitus voidaan tehdä siten, että ensimmäisellä tunnilla lämmitellään ja valmistel-
laan esitys. Toisella tunnilla näytelmät esitetään ja puretaan. Draamatunnit kannattaa 
aloittaa lämmittelyleikeillä, jotta oppilaat pääsevät tunnelmaan ja rentoutuvat toisten-
sa seurassa. Rentoutumisen ja miellyttävän draamakokemuksen takaamiseksi ryhmät 
kannattaa muodostaa siten, että sen jäsenet toimivat mielellään keskenään eivätkä 
ujostele toisiaan.  

Lämmittelyn jälkeen ryhmille jaetaan LOS-kortit. Ryhmän tarkoituksena on keksiä ta-
rina arkielämän tilanteesta, jossa kortin oikeutta rikotaan ja harjoitella sitä esittävä 
lyhyt näytelmä. Tilanne voi perustua myös omaan kokemukseen. Näytelmän on tar-
koitus päättyä tilanteeseen, jossa oikeuden toteutumista ei ole edistetty. Oppilaita oh-
jeistetaan huomioimaan yleisö ja esityssuunta. Esitysten valmistelemiseen varataan 
tarpeeksi aikaa ja mahdollisuus harjoitella luokan ulkopuolella. 

Ryhmät esittävät näytelmät vuorotellen. Ryhmä näyttelee valmistelemansa tilanteen 
kerran läpi, minkä jälkeen ryhmä aloittaa saman näytelmän alusta. Nyt yleisön tehtävä-
nä on huutaa ”seis!” heti, kun jotakin oikeutta ollaan aikeissa loukata. Huudon jälkeen 
näyttelijät jähmettyvät paikalleen. Yleisö kertoo, mitä näytelmässä seuraavaksi pitäisi 
tapahtua, jotta mitään oikeutta ei rikottaisi. Kun yleisö on saanut loppuratkaisun kehi-
teltyä, näyttelijät esittävät uuden loppuratkaisun jatkaen siitä tilanteesta, johon näytel-
mä jähmettyi.  

Kaikki ryhmät esittävät omat esityksensä, minkä jälkeen harjoitus puretaan keskuste-
lemalla koko ryhmän kesken. Purkukeskustelussa on hyvä antaa tilaa vapaalle keskus-
telulle ja mahdollisuudelle jakaa näytelmien herättämiä tunteita.

Tehtävän kulku

 
Forum- 

teatterimenetelmä 
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Näytelmiä voi avata kysymyksillä
1. Miltä näytteleminen tuntui?  

2. Miltä toisten ryhmien esitysten katsominen tuntui? 

3. Oliko vaikea jatkaa näytelmää, kun ei saanut itse valmistella loppuratkaisua?  

4. Oliko yleisön loppuratkaisu näyttelijöistä hyvä? Entä todennäköinen? 

5. Kumpi loppuratkaisu olisi oikeasti todennäköisempi?  

6. Oletko törmännyt vastaaviin tilanteisiin jossakin? 

7. Jos olisit itse tilanteessa, mitä voisit sanoa tai tehdä? Uskaltaisitko toimia? 

8. Millainen olo harjoituksesta jäi? Auttoiko se tunnistamaan tilanteita, joissa oikeudet 
eivät toteudu?

LOS-korttien kuvitusta:  
”Oikeus nimeen ja kansalaisuuteen”
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OIKEUKSIEN  
EDISTÄJÄT
Tavoitteet:  
• Pohtia omia vaikutusmahdollisuuksia lapsen oikeuksien toteutumiseksi 
• Saada tietoa tahoista, jotka edistävät lapsen oikeuksia 
• Kehittää tiedonhakuvalmiuksia 
• Ymmärtää valtion vastuu ja velvollisuudet sopimuksen täytäntöönpanossa 

Tarvikkeet:  
• Liite 1: Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti (tiivistelmä) 
• Tietokone, tabletti tai puhelin + nettiyhteys 
• A3-kokoisia papereita tai kartonkeja 
• Kyniä

Ryhmäkoko: 2–4 oppilaan pienryhmät
Ikäsuositus: 9. luokka / toinen aste
Kesto: 45+ minuuttia

Muistutetaan, että lapsen oikeuksien sopimus määrittelee, että aikuisten ja valtion teh-
tävä on varmistaa oikeuksien toteutuminen. Esimerkiksi artiklan 42 mukaan valtioiden 
pitää huolehtia, että kaikki kansalaiset tietävät lapsen oikeuksista ja artiklassa 5 lapses-
ta huolehtivat aikuiset ovat velvollisia ohjaamaan lasta käyttämään hyväkseen hänelle 
annettuja oikeuksia. Tämän lisäksi myös lapsilla ja nuorilla itsellään on mahdollisuus 
vaikuttaa omien ja toisten oikeuksien toteutumiseen.

Aluksi

Oppilaat valitsevat pienryhmissä jonkin oikeuden Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistel-
mästä. Vaihtoehdot voi rajata oppilaille valmiiksi esimerkiksi sopimaan osaksi monialais-
ta oppimiskokonaisuutta. Hyviä artikloja ja aiheita tehtävään ovat esimerkiksi: 

12 Lasten kuunteleminen päätöksenteossa, oikeus mielipiteeseen 
17 Oikeus saada tietoa ja suojelu vahingolliselta tiedolta 
19 Lapsiin kohdistuva väkivalta, hyväksikäyttö ja huono kohtelu (myös 36) 
22 Pakolaislapsen oikeudet ja hänestä huolehtiminen 
23 Vammaisen lapsen oikeudet, erityistuki ja oikeus monipuoliseen elämään 
24 Terveydenhoito, lasten terveys 
26–27 Vähävaraisuus, oikeus sosiaaliturvaan ja kunnolliseen elintasoon 
28 Koulunkäynti, oikeus käydä koulua myös peruskoulun jälkeen 
29 Koulun opetussisältö, esim. tasa-arvo ja lapsen oikeudet 
30 Vähemmistöryhmään ja alkuperäiskansaan kuuluvien lasten oikeudet 
31 Oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan, oikeus tutustua taiteeseen ja kulttuuriin 
32 Lapsityö 
33 Huumeet ja laiton huumekauppa 
34 Seksuaaliterveys, seksuaalinen itsemääräämisoikeus 
 

OSA A: Oma pohdinta
Tehtävän kulku
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Kehitys- 
yhteistyö

Havaittuun  
syrjintään  

puuttuminen 
arjessa

Tiedon  
jakaminen 

kavereille tai 
somessa

Vähemmistö- 
ryhmän  

kulttuuriin  
tutustuminen

Vähemmistöön 
kuuluvien  

kokemusten 
kuunteleminen

Kokoontumis- 
tilojen  

luominen

Tapahtumien 
järjestäminen

Kuntalais- 
aloitteetVapaaehtoistyö

Vähemmistö-
jen oikeuksien 
käsitteleminen 
eduskunnassa

Äänestäminen Kansalais- 
aktivismi

Vähemmistöille 
ohjattu  

taloudellinen 
tuki

Tutkimustiedon 
tuottaminen

Kansainväliset 
sopimukset

Vähemmistöjen 
näkökulman 
esittäminen 
mediassa

Valinnan jälkeen oppilaat tutustuvat tarkemmin oikeutta kuvaavaan artiklaan pienryh-
mässä ja pohtivat aiempien tietojensa perusteella, miten oikeuden toteutumista voi 
edistää 

a) omassa lähipiirissä 
b) kotipaikkakunnalla (kunta/kaupunki) 
c) Suomessa 
d) maailmanlaajuisesti. 

Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat tehdä kartongista eri toimien yhteen linkittymistä ja 
systeemisyyttä havainnollistavan monikerroksisen kiekon (ks. seuraava sivu).

Oman lähipiirin ja kotipaikkakunnan kohdalla oppilaiden kannattaa pohtia erityisesti 
sitä, miten itse voi edistää oikeuden toteutumista. Suomen ja maailman tasoilla op-
pilaita voi kannustaa miettimään, millä keinoin oikeutta edistetään ylipäätään. Ensin 
ryhmäläiset pohtivat kysymystä yhdessä ja kirjaavat ensimmäisiä mieleen nousevia 
asioita ylös vaikuttamisen eri tasoille (ks. kuva alla). Eri tasot voidaan piirtää paperille 
tai etäsovellusalustalle. Vaikuttamisen tasoja voi myös muokata ikätason mukaisesti, 
esimerkiksi tarkastellen vain oman lähipiirin ja asuinpaikkakunnan tasoja.

Maailma

Suomi

Kotipaikka-
kunta

Oma lähipiiri

Esimerkkejä vaikuttamisen tavoista eri tasoilla.
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OIKEUKSIEN EDISTÄJÄT - Ohje jatkuu

KOKEILE MYÖS!
Opettaja voi valita muutaman uutisen, jotka liittyvät kyseisiin oikeuksiin ja oppilaat 
tarkastelevat uutisia työskentelyn alussa.

KOKEILE MYÖS!
Tutustukaa tarkemmin YK:n toimintatapoihin. Miten YK pyrkii varmistamaan ihmis-
oikeussopimustensa toteutumisen? Miten lapsen oikeuksien sopimusta valvotaan? 
Mitä seuraa, jos allekirjoittaneet maat eivät noudata sopimusta? Miten Suomessa 
valvotaan sopimuksen toteutumista? 

Voitte myös katsoa Taksvärkin YouTube-kanavalta lyhytdokumentteja, joissa nuoret 
kertovat omista keinoistaan vaikuttaa esimerkiksi nuoriin kohdistuvaan syrjintään.

Eri toimien yhteen linkittymistä ja 
systeemisyyttä havainnollistava kiekko. 
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Töiden esittely ja läpikäynti
Tiedonhaun jälkeen ryhmän jäsenet esittelevät löydöksensä toisilleen ja viimeistelevät 
yhdessä vaikuttamisen piirin. Kun tahoja ja edistämiskeinoja on hahmoteltu ryhmissä, 
ryhmät vuorollaan kertovat valitsemastaan oikeudesta ja esittelevät työnsä muille ly-
hyesti. Ryhmä voi esimerkiksi nostaa esiin muutaman kiinnostavan tahon ja vaikutta-
miskeinon. Lopuksi pohditaan yhteisesti: 

1. Millaiset tahot edistävät oikeuksien toteutumista? Millaisin keinoin? 

2. Millaisia vaikutuksia tahojen toiminnalla on? 

3. Millaisia tekoja mielestäsi voisi vielä tehdä oikeuden edistämiseksi? 

4. Mikä on oma roolini oikeuden edistämisessä? Millaisia arjen tekoja voin tehdä oi-
keuden edistämiseksi? 

5. Millaisia kanavia alaikäisellä on saada äänensä kuuluviin? Voisitko itse osallistua 
joidenkin oikeutta edistävien tahojen toimintaan? Voitte esimerkiksi selvittää, miten 
voisitte itse vaikuttaa kotipaikkakunnan päätöksentekoon. 

Oman pohdinnan jälkeen ryhmän jäsenet jakautuvat etsimään tietoa vaikuttamisen eri 
tasoilta (a–d). Jokaisen ryhmän jäsenen on tarkoitus kirjata ylös yhdeltä tasolta vähin-
tään kolme esimerkkiä oikeuden puolesta toimivista tahoista (esim. järjestöt, liikkeet, 
nuorten ryhmät, valtion toimijat, keskukset, liitot ja [some]vaikuttajat). Vaikuttamisen 
tasoille kirjataan, mikä taho on kyseessä, ja 1–3 tapaa, joilla kyseiset tahot tekevät 
töitä oikeuden edistämiseksi. Jos tahot ovat ennestään tuntemattomia, niiden netti-
sivuilta voi etsiä perustietoa. 

Ennen tiedonhakua voidaan yhdessä käydä läpi tiedonhaun perusteita: miten hakuko-
neet toimivat ja miten hakusanoja kannattaa muodostaa. Tietoa oikeuden edistämises-
tä voi etsiä omaan teemaan liittyvillä hakusanoilla (esim. vammaisen lapsen oikeudet, 
lapsityö Suomessa, lapset ja huumeet). Tietoa voi etsiä hakukoneista, uutissivustoilta 
tai paikallisista uutisista sekä oman kotipaikkakunnan sivuilta. Oman paikkakunnan 
tasolla hakusanoihin voi lisätä paikkakunnan nimen (esim. lapset taide Helsinki). Maa-
ilman tasolla aiheesta voi etsiä tietoa englanniksi kääntämällä hakusanat. Tiedonhaun 
lähteenä voi käyttää järjestöjen ja kaupunkien/kuntien kotisivuja, mielipidekirjoituksia 
sekä sosiaalisen median julkaisuja. 

OSA B: Tiedonhaku

HUOM!
Tiedonhakuun on hyvä käyttää koulun laitteita, jotta opettaja voi tarkistaa kyseen-
alaiseen ja oppilaille haitalliseen sisältöön liittyvät estot. Opettaja voi myös valikoida 
valmiiksi nettisivustoja, joista oppilaat voivat etsiä tietoa oikeuteensa liittyen.
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OMAT OIKEUDET 
Tavoitteet:  
• Kehittää kriittistä ajattelua ja pohtia sopimuksen 

luomisprosessia 
• Tehdä lapsen oikeuksia henkilökohtaisemmaksi 
• Ymmärtää, että oikeuksien on kuuluttava kaikille 
• Visioida erilaisia tulevaisuuksia

Tarvikkeet:  
• Paperia ja kyniä

Ryhmäkoko: 2–3 oppilaan pienryhmät
Ikäsuositus: Yläkoulu / toinen aste
Kesto: 30+ minuuttia

Kun lapsen oikeuksien sopimus on tuttu, sitä voidaan tarkastella kriittisesti. Yhteistä 
keskustelua sopimuksesta ja sen alkuperästä voidaan käydä seuraavien kysymysten 
avulla: 

• Miksi erillinen lapsen oikeuksien sopimus on laadittu? 
• Miksi se on tärkeä? 
• Kuka alkuperäisen sopimuksen on laatinut? 
• Kuka ei ollut mukana tekemässä sopimusta? 
• Kenen tulisi olla mukana tekemässä sopimusta? 
• Puuttuuko sopimuksesta jotain? 
• Mitä lisäisit sopimukseen? 

Aluksi

KOKEILE MYÖS!
Lapsen oikeuksien sopimusta voi verrata myös kestävän tulevaisuuden visioihin, 
esimerkiksi Agenda 2030 -tavoitteisiin. Kannattaa tutustua myös lapsen oikeuksien 
sopimuksen lisäpöytäkirjoihin! 

KOKEILE MYÖS!
Valitkaa jokin toinen ihmisoikeussopimus, esimerkiksi Vammaisten oikeuksien so-
pimus. Vertailkaa valitsemaanne sopimusta Lapsen oikeuksien sopimukseen. Mitä 
eroja havaitsitte? Entä yhtäläisyyksiä?
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KOKEILE MYÖS!
Ryhmät voivat laatia keksimistään artikloista myös kantaaottavat julisteet, jotka 
ripustetaan koulun seinälle. Ryhmää voi myös kannustaa kirjoittamaan mielipide-
kirjoituksen keksimänsä oikeuden puolesta ja lähettämään sen paikallislehteen 
tai suunnittelemaan oikeutta edistävän somekampanjan. Ryhmän muotoileman 
oikeuden toteutumista voi nimittäin ryhtyä edistämään myös paikallistasolla 
omassa kunnassa!

Oppilaille annetaan tehtäväksi keksiä omia oikeuksia, jotka eivät löydy lapsen oikeuk-
sien sopimuksesta. Työskentely tapahtuu yksin tai pienissä ryhmissä. Oppilaat ohjeis-
tetaan keksimään oikeus, joka tulisi heidän mielestään olla kaikilla maailman lapsilla 
ja nuorilla. Kun oikeus on keksitty ja muotoiltu, oppilaiden on tarkennettava omaa ar-
tiklaansa. 

Oppilaat pohtivat omaan artiklaansa liittyen ainakin seuraavia kysymyksiä:  

• Miksi teidän mielestänne tämän oikeuden tulisi olla kaikilla maailman lapsilla ja 
nuorilla? Kuka voisi olla tästä eri mieltä? Miksi? 

• Mitä hyötyä tai haittaa tällaisesta oikeudesta voisi olla a) lapsille itselleen b) aikui-
sille c) elinympäristölle?  

• Kenen pitäisi valvoa artiklan toteutumista ja millä keinoin?  
• Miten artiklaa toteutettaisiin käytännössä? 
• Olisiko oikeus oikeasti toteutettavissa? 
• Miksi kyseinen kohta ei jo ole sopimuksessa? Löytyykö se lisäpöytäkirjoista? 

Tehtävän kulku

Ajatuksia kerätään paperille tai keskustelu voidaan käydä pareittain tai pienissä ryh-
missä, jos oikeus on keksitty yksin. Koko luokan omat oikeudet voidaan kerätä yhteen 
(esimerkiksi julisteeksi, somejulkaisuksi tai lyhyeksi videoksi) ja liittää Lapsen oikeuk-
sien sopimuksen jatkoksi muistuttamaan siitä, mihin pitäisi pyrkiä.

Lopuksi
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LAPSEN OIKEUKSIEN 
UNELMA 

Tavoitteet:  
• Herättää ajatuksia lasten oikeuksien merkitykses-

tä omassa sekä muiden lasten ja nuorten elämässä 
• Harjoitella tulevaisuusajattelua 

Tarvikkeet:  
• Liite 4: LOS-kortit 
• TAI Liite 5: Lapsen oikeuksien ruudukko 
• Paperia ja kyniä

Ryhmäkoko: Yhteiskeskustelu + yksilötyöskentely
Ikäsuositus: Kaikki
Kesto: 35+ minuuttia

Tunnin ajan voidaan pitää esillä LOS-kortit tai lapsen oikeuksien ruudukko. Aluksi op-
pilaiden kanssa keskustellaan siitä, miksi lapsen oikeudet ovat tärkeitä ja miten ne 
liittyvät arkielämän tilanteisiin.  

• Millaisia syitä on sille, etteivät kaikki lapsen oikeudet toteudu Suomessa tai maa-
ilmalla?  

• Miten oikeuksien rikkominen tai toteutumatta jääminen vaikuttaa lasten elämään?  
• Mitä pitäisi tapahtua, jotta lapsen oikeuksien sopimusta ei rikottaisi?  
• Mitä sellaista hyvää nykyhetkessä on, mitä haluaisin vahvistaa ja viedä mukanani 

tulevaisuuteen? 
• Mitä sinä olet tehnyt tänään ja miten se vaikuttaa tulevaisuuteen? 

Orientoivana tehtävänä oppilaat voivat myös kirjoittaa parin minuutin ajan vapaata 
ajatuksenjuoksua aiheesta ”maailma, jossa lapsen oikeudet toteutuvat” tai esimerkik-
si keskustella asiasta parin kanssa tai etukäteen kotona. Kirjoituk-
sesta voidaan tämän jälkeen poimia oleellisia avainsanoja tehtävän 
seuraavassa vaiheessa.

Aluksi

KOKEILE MYÖS!
Lapsen oikeuksien unelma -tehtävää varten voidaan rajata teema, jolloin oppilas 
voi valita itselleen tärkeän oikeuden tai oikeudet, joiden kuvittelemiseen keskittyy. 
Tällöin edeltäväksi tehtäväksi sopii esimerkiksi Oikeuksien edistäjät. Utopian 
rakentamista varten on hyvä perehtyä valitsemansa teeman nykytilaan.
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Oppilaiden tehtävä on kirjoittaa kirje tulevaisuudesta menneeseen valitsemalleen hen-
kilölle. Kirjeen kirjoittamishetkellä kaikki lapsen oikeudet toteutuvat kaikkialla maail-
massa. Kirjeen voi kirjoittaa esimerkiksi itselleen, ystävälle tai perheenjäsenelle. Kir-
jeessä kuvaillaan mahdollisimman konkreettisella tasolla, millainen on maailma, jossa 
lapsen oikeudet toteutuvat. Mitä on tehty ja mitä on tapahtunut? Millainen maailma on 
turvallinen ja hyvä paikka elää kaikille maailman lapsille?  

Kirjeen aikajänne voi olla esimerkiksi 10 tai 20 vuoden päähän. Oppilaat voivat yhtei-
sesti päättää, minkä ajan päästä he haluavat kirjoittaa kirjeet.

Ennen kirjeen kirjoittamista opettaja voi ohjeistaa oppilaita mielikuvaharjoittelun avul-
la. Oppilaat laittavat silmät kiinni ja opettaja lukee ääneen kysymyksiä, jotka auttavat 
oppilaita kuvittelemaan tulevaisuuden maailmaa mielessään. 

• On vuosi XXXX. Kuinka vanha olet silloin?  

• On aamu, ja olet juuri herännyt. Kuvittele koti, jossa asut. Missä se sijaitsee? 
Asuuko siellä muita ihmisiä tai eläimiä? Millaisia tavaroita siellä on? Mitä 
kuulet ja näet ympärilläsi? Mitä kotisi ikkunoista näkyy? Tunnet itsesi nälkäi-
seksi. Mitä syöt aamupalaksi? Mitä teet aamupalan jälkeen? 

Mielikuvaharjoituksen jälkeen oppilaat pääsevät kirjoittamaan kirjeitään. Jos oppilaat 
eivät tunnu pääsevän alkuun kirjeissään, voidaan kaikille ottaa sama yhteinen aloitus, 
esimerkiksi: 

”Hei XX, 

Hyvää uutta vuotta xxxx! Ihanaa aloittaa uusi vuosi maailmassa, joka on niin 
hyvä paikka elää kaikille maailman lapsille! Oli todella hyvä päätös, että…”

Tehtävän kulku

Kun kirjeet ovat valmiit
Kun kirjeet ovat valmiit, oman tulevaisuuskirjeen voi antaa luettavaksi toiselle ja 
keskustella: 

1. Mitä ajattelitte toistenne tulevaisuuskirjeistä? 

2. Millaisia uusia näkökulmia, vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia tuli esiin? 

3. Mitä yhteistä ja mitä erilaista kirjeissänne on? 

4. Voisiko tulevaisuuskuvaa vieläkin parantaa? Voisiko jokin asia olla toisin tai vielä 
paremmin? 

5. Miltä tuntui kuvitella unelmamaailmaa?

KOKEILE MYÖS!
Kirjeen voi myös kirjoittaa itselle tulevaisuuteen ja esittää toiveita siitä, miltä  
maailma näyttää. Näitä itselle osoitettuja kirjeitä voi olla kiinnostavaa lukea  
myöhemmin!
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KOKEILE MYÖS!
Tulevaisuusajatteluun virittäväksi ennakkotehtäväksi oppilaita voi pyytää haastatte-
lemaan vanhempiaan tai isovanhempiaan. Haastattelussa voidaan kysyä esimerkik-
si: Millaista elämää he elivät lapsuudessaan tai nuoruudessaan? Puhuttiinko heidän 
aikanaan koulussa lapsen oikeuksista? Mitä he tekivät vapaa-ajallaan? Miten maail-
ma on muuttunut 10 tai 20 vuodessa? Tuleeko haastateltaville mieleen esimerkkejä 
siitä, miten lapsen oikeuksia tai ylipäätään ihmisoikeuksia on edistetty kyseisenä ai-
kana? Mitä hyvää kehitystä on tapahtunut 10 tai 20 vuoden aikana? Entä mitä hyvää 
voisi oppia menneisyydestä? 

LAPSEN OIKEUKSIEN UNELMA 
- Ohje jatkuu

Oman tulevaisuuden ja unel-
mien näkökulmia voi käsitellä 
myös unelmakartan avulla. 
Jokainen oppilas pohtii omia 
toiveitaan tulevasta ja piirtää 
tai koostaa leikellen ja liimaten 
lehtikuvista ja teksteistä oman 
elämän unelmakarttansa. Kar-
tan herättämistä tunteista ja 
ajatuksista voidaan yhdessä 
keskustella ja pohtia, minkä 
lapsen oikeuksien tulisi toteu-
tua, jotta myös omat unelmat 
toteutuisivat. 

Tulevaisuusajattelussa pääset-
te alkuun esimerkiksi seuraa-
van sivuston avulla:  
www.tulevaisuus.fi  
(Viitattu 11/2021)

LOS-korttien kuvitusta:  
”Oikeus saada terveydenhoitoa”
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LOS-korttien kuvitusta:  
”Oikeus saada terveydenhoitoa”

VAIKUTTAMISEN 
SADEPISARAT

Tavoitteet:  
• Oppia erilaisista tavoista vaikuttaa 
• Kannustaa vaikuttamaan omassa elämässä tärkeiksi koettuihin oikeuksiin 
• Purkaa ajatusta siitä, että vaikuttamistekojen pitäisi olla suuria 
• Ymmärtää yhdessä toimimisen tärkeys

Tarvikkeet:  
• Taulu TAI dokumenttikamera ja videotykki 
• Videot Taksvärkin YouTube-sivuilta

Ryhmäkoko: 3–4 oppilaan pienryhmät
Ikäsuositus: Yläkoulu tai toinen aste
Kesto: 90+ minuuttia

Taululle piirretään tai heijastetaan kuva suuresta sadepilvestä karun ja kuivan maan  
yläpuolella (ks. seuraava sivu)..

Aluksi

Aluksi pohditaan yhdessä, mihin asioihin oppilaat ovat viime aikoina vaikuttaneet ja 
mikä kaikki on vaikuttamista. Tärkeää on huomata, että pienetkin teot ja valinnat vai-
kuttavat itseen ja ympäröivään maailmaan, sillä olemme osa laajempaa kokonaisuut-
ta. Esille tulevia erilaisia vaikuttamisen keinoja kirjataan sadepilven sisäpuolelle. 

Yhteisen keskustelun jälkeen oppilaat katsovat videoita Taksvärkin YouTube-kanaval-
ta nuorten erilaisista tavoista vaikuttaa: https://www.youtube.com/user/ODWFinland 
(Viitattu 11/2021).

Kun huomataan uusia vaikuttamisen tapoja, ne lisätään sadepilven sisään. Vaikuttami-
sen tapoja voivat olla esimerkiksi*

• Oman elämän valinnat, esimerkiksi se, mitä ostaa, pukee, syö ja harrastaa sekä 
miten kohtelee itseään, toisiaan ja ympäristöään. 

• Tiedon etsiminen ja paremman ymmärryksen saaminen aiheesta esimerkiksi luke-
malla kirjoja tai artikkeleita, osallistumalla koulutuksiin tai kursseille, kuuntelemal-
la podcasteja tai seuraamalla somevaikuttajia. 

• Tiedon jakaminen esimerkiksi keskustelemalla, jakamalla esitteitä ja puhumalla 
aiheesta aamunavauksessa, sosiaalisessa mediassa tai YouTube-videolla. 

OSA A: Vaikuttamisen keinot
Tehtävän kulku

*Luettelossa hyödynnetty UNICEF vaikuttamisen monet keinot -kortteja ja PLAN Nuorten timantti -oppimateriaalia.
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• Asiantuntijoiden seuraaminen ja julkaisujen jakaminen sosiaalisessa mediassa 
• Kantaaottava taide, esimerkiksi aihetta käsittelevä runo, taideteos, sarjakuva,  

näytelmä, laulu tai räppi 
• Tapahtumien järjestäminen tai tapahtumiin osallistuminen, esimerkiksi  

keskustelutilaisuus, koulutus tai työpaja 
• Lobbaaminen eli kertominen aiheesta henkilölle, jolla on valtaa vaikuttaa  

ongelmaan laajasti, esimerkiksi kirjeen tai sähköpostin lähettäminen tai  
tapaaminen poliitikon, viranomaisen tai koulun rehtorin kanssa 

• Äänestäminen (esim. nuorisovaltuuston vaaleissa) 
• Vapaaehtoistyö aiheen parissa työskentelevässä järjestössä tai muun tahon 

toiminnassa 
• Varainkeruu tai lahjoitus aihetta edistävälle järjestölle tai muulle taholle 
• Edunvalvonta, esimerkiksi osallistuminen oppilaskunnan tai nuorisovaltuuston 

toimintaan tai ehdotuksen esittäminen nuoria edustaville tahoille 
• Mielenosoituksen tai muun tempauksen järjestäminen tai niihin osallistuminen 
• Mielipidekirjoitus, mainos tai muu tapa vaikuttaa median kautta 
• Kampanja sosiaalisessa mediassa

Vaikuttamisen tapoja käydään yhdessä läpi pohtimalla: 

1. Oletko vaikuttanut näillä tavoilla? Haluaisitko vaikuttaa näillä tavoilla? 

2. Mitkä vaikuttamiskeinot ovat mielestäsi toimivimpia? 

3. Mitä vaikuttamisen tapoja olisit valmis kokeilemaan? 

4. Millaisia uusia vaikuttamisen tapoja voisi vielä keksiä? 

VAIKUTTAMISEN SADEPISARAT 
- Ohje jatkuu

Piirrä tai heijasta taululle 
esimerkiksi tällainen kuva 
tehtävän aluksi.
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Seuraavaksi kerätään ylös lapsen oikeuksiin liittyviä ongelmia, jotka ovat oppilaiden 
mielestä keskeisimpiä. Tässä voi käyttää apuna lapsen oikeuksien sopimuksen tii-
vistelmää (liite 1). Ongelmat kirjoitetaan ylös karuun ja kuivaan maahan. Kun ongel-
mia on koottu, jokainen oppilas saa itse pohtia, mihin ongelmaan haluaisi vaikuttaa. 
Kiinnostuksen mukaan oppilaat muodostavat 3–4 hengen ryhmät. Ryhmissä käydään 
keskustelua siitä, miksi ryhmän jäsenet haluavat vaikuttaa valitsemaansa ongelmaan 
ja miten siihen voisi vaikuttaa.  

Jokaisen ryhmän tehtävänä on laatia oma vaikuttamissuunnitelma, johon voi löytää 
ideoita vaikuttamisen sadepilvestä. Vaikuttaminen voi olla isompi projekti, kuten so-
mekampanja, tai pienempiä tekoja, kuten tykkääminen tietyistä somepostauksista. 
Vaikuttamissuunnitelman keskeisimmän sisällön voi kirjata isoksi sadepisaraksi, joka 
irtoaa vaikuttamisen sadepilvestä. Vaikuttaminen on kuin sadepisarat, jotka auttavat 
ongelmien ratkaisussa. Maa alkaa vihertää, kun ongelmat ratkeavat.  

Suunnitelman voi esittää muulle ryhmälle valitsemallaan tavalla, esimerkiksi kirjoitta-
malla, piirtämällä tai videon avulla. Vaikuttamissuunnitelmaan ryhmä kirjaa: 

• Mikä on vaikuttamisen keskeisin sanoma? Sanoma on hyvä pyrkiä tiivistämään 
yhteen tai kahteen lauseeseen. 

• Keneen halutaan vaikuttaa? Ketkä ovat tärkeitä toimijoita oikeuden toteutumisen 
kannalta? 

• Mikä vaikuttamistapa herättää kohderyhmän huomion ja kiinnostuksen parhai-
ten? 

• Mikä on paras kanava tai ympäristö vaikuttamiseen? 
• Millaisia haasteita suunnitelman toteutumisessa voisi ilmetä? Miten niitä voisi 

ratkaista? 
• Mitä suunnitelman onnistumisesta voi seurata? 
• Miten suunnitelman toteuttaminen vaikuttaisi itseen? Toisiin? Ympäristöön?

OSA B: Ongelmien tunnistaminen 
ja vaikuttamissuunnitelma 

Tehtävän purku
Lopuksi käydään yhdessä läpi tehtyjä suunnitelmia ja pohditaan koko prosessia: 
1. Miltä maahan kirjattujen ongelmien miettiminen tuntui? 
2. Entä miltä tuntui suunnitella toimimista ongelman ratkaisemiseksi? 
3. Miltä tuntui tehdä suunnitelmaa yhdessä? Miltä olisi tuntunut tehdä suunnitelmaa 

yksin? 
4. Miten suunnitelman toteuttamiseen voisi saada mukaan muitakin nuoria? Aikui-

sia? 
5. Miksi valitsitte juuri tällaisen vaikuttamiskeinon? Miksi se on toimiva? 
6. Haluaisitteko alkaa toteuttaa suunnitelmaa? Miksi tai miksi ei? 
Oppilaita voi kannustaa suunnitelmien toteuttamiseen joko yhteisenä projektina kou-
lussa tai omalla ajalla. Lopuksi oppilaiden ajatuksista rakentunutta kuvaa voidaan 
tarkastella vielä yhdessä. Yhdessä toimimalla voimme pikkuhiljaa saada ongelmat 
nujerrettua ja maan vihertämään! 





LIITTEET & LÄHTEET
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LIITE 1

1. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. 

2. Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille. Lasta ei saa syrjiä esimerkiksi synnyinpai-
kan, ihonvärin, sukupuolen, kielen, mielipiteiden, uskonnon, vamman tai sairauden 
vuoksi. 

3. Aikuiset ja valtio tekevät monia päätöksiä, jotka vaikuttavat lasten elämään. Aikuis-
ten täytyy aina miettiä, mikä on lapselle parasta. 

4. Valtion täytyy huolehtia siitä, että tämä sopimus toteutuu lasten elämässä. 

5. Lapsella on oikeus tietää omista oikeuksistaan. Vanhemmilla on oikeus ja velvolli-
suus neuvoa lasta niin, että hän osaa käyttää oikeuksia. Valtion pitää kunnioittaa tätä 
vanhempien oikeutta. 

6. Lapsella on oikeus hyvään elämään. Valtion täytyy huolehtia, että lapsi saa kasvaa 
rauhassa. 

7. Lapsella on oikeus saada nimi. Lapsella on oikeus saada kotimaa ja olla sen kansa-
lainen. Lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän kanssaan, jos se on 
mahdollista.  

8. Lapsella on oikeus pitää oma nimensä ja kansalaisuutensa. Lapsella on oikeus tun-
tea sukulaisensa ja pitää heihin yhteyttä. 

9. Lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla 
heidän kanssaan. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa, jos hän ei asu 
heidän luonaan. Viranomaiset voivat estää yhteydenpidon, jos se vahingoittaa lasta. 

10.  Jos lapsi on joutunut lähtemään kotimaastaan, hänen saa palata sinne ja pitää yh 
teyttä omaan perheeseensä. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri maihin, 
valtion täytyy yrittää palauttaa heidät toistensa luokse mahdollisimman pian.  

11.  Aikuiset eivät saa siepata lasta eli kuljettaa lasta toiseen maahan ilman lupaa. Val-
tion pitää estää sieppaaminen. 

12.  Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä asioista, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä. 
Aikuisten täytyy ottaa huomioon lapsen mielipide, kun he päättävät lapsen asioista. 
Aikuisten täytyy selittää päätökset lapselle niin, että hän ymmärtää ne.

13.  Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Mielipide ei kuitenkaan saa loukata toisia. 

Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti
Jos olet alle 18-vuotias, lapsen oikeudet koskevat sinua. Kun tiedät omat oikeutesi,  
pystyt huolehtimaan, että ne toteutuvat. Silloin voit kertoa, jos joku rikkoo sinun tai 
toisen lapsen oikeuksia. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus kertoo lapsen oikeudet. Sopimus kertoo myös 
asioista, joista aikuisten pitää huolehtia. Sopimuksessa on 54 kohtaa. Tässä liit-
teessä on kaikki sopimuksen kohdat lyhyesti.
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LIITE 1

Lapsen oikeuksien sopimus lyhyesti

14.  Lapsella on oikeus ajatella vapaasti. Lapsella on oikeus uskontoon. Lapsella on oi-
keus itse päättää kuuluuko hän uskontoon. Lapsen ei kuitenkaan ole pakko kuulua 
mihinkään uskontoon. Vanhempien tehtävä on auttaa lasta käyttämään tätä oikeutta. 

15.  Lapsella on oikeus liittyä yhdistyksiin ja toimia niissä. Lapsilla on oikeus kokoontua. 
Kokoontumisen saa estää, jos se on lakien tai turvallisuuden vastainen. 

16.  Lapsella on oikeus yksityisyyteen. Kukaan ei saa kertoa lapsen asioista toisille ihmi-
sille ilman lapsen lupaa. Lapsen kunniaa tai mainetta ei saa loukata. Kukaan vieras ei 
saa tulla lapsen kotiin ilman lupaa. Vain lapsi itse saa avata omat kirjeensä. Lapsen 
saamiin viesteihin saa puuttua vain, jos ne ovat laittomia ja vahingoittavat lasta. 

17.  Lapsella on oikeus saada monipuolista tietoa. Aikuisen täytyy suojella lasta tiedolta, 
joka vahingoittaa häntä. 

18.  Lapsen vanhempien pitää huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta. Valtion ja 
kuntien täytyy auttaa, jos lapsen perhe tarvitsee apua. 

19.  Lasta ei saa satuttaa millään tavoin. Aikuisten täytyy suojella lasta kaikelta väkival-
lalta. 

20.  Lapsella on oikeus saada apua, jos hän ei voi asua perheensä kanssa. Silloin lapsi 
voi asua esimerkiksi toisessa perheessä tai lastenkodissa. Lapsi voi palata perheen-
sä luo, jos se on lapselle hyväksi. Lapsella on oikeus säilyttää suhteet hänelle tärkei-
siin ihmisiin. 

21.  Jos lapsen vanhemmat kuolevat tai eivät pysty huolehtimaan hänestä, lapsi voidaan 
adoptoida. Kun lapsi saa pysyvästi uuden perheen adoption kautta, aikuisten pitää 
miettiä ensin lapsen hyvinvointia. 

22.  Aikuisten täytyy huolehtia lapsista, jotka tulevat toisesta maasta pakolaisena. 

23.  Vammaisella lapsella on samat oikeudet kuin kaikilla lapsilla. Vammaisen lapsen 
erityistarpeet täytyy huomioida. Hänellä on oikeus saada parasta mahdollista hoitoa. 
Vammaisella lapsella on oikeus elää hyvää ja monipuolista elämää. 

24.  Lapsella on oikeus elää terveenä ja saada hoitoa, jos hän sairastuu. Lapsella on 
oikeus päästä lääkäriin. Myös äidin terveydestä täytyy huolehtia, kun hän odottaa 
vauvaa. 

25.  Muiden aikuisten täytyy hoitaa lasta hyvin, jos hän ei voi asua omien vanhempiensa 
luona. Lastensuojelun työntekijöiden täytyy välillä tarkistaa, voiko lapsi muuttaa ta-
kaisin omaan kotiin. 

26.  Lapsella on oikeus saada sosiaaliturvaa. Lapsella ja hänen vanhemmillaan on oi-
keus saada valtiolta apua raha-asioissa, jos he todella tarvitsevat sitä. 

27.  Lapsella on oikeus kunnolliseen elintasoon eli kotiin, ruokaan ja vaatteisiin. Valtion ja 
kuntien pitää auttaa vanhempia niin, että lapsi voi kehittyä ja elää turvallisesti. 

28.  Lapsella on oikeus käydä koulua. Valtion täytyy huolehtia, että kaikki lapset käyvät 
peruskoulun. Peruskoulun pitää olla ilmainen. Valtion täytyy tarjota lapselle mahdolli-
suus opiskella peruskoulun jälkeen. Koulun sääntöjen täytyy noudattaa ihmisoikeuk-
sia. 

29.  Koulun täytyy kehittää lapsen tietoja ja taitoja. Koulussa lapset oppivat kunnioitta-
maan itseään, vanhempiaan, elinympäristöään ja eri kulttuureita. Koulussa täytyy 
opettaa lapselle omaa äidinkieltä. Koulussa lapset oppivat, mitä tarkoittavat moni-
kulttuurisuus, ympäristönsuojelu ja tasa-arvo. Opettajien täytyy myös kertoa lapsen 
oikeuksista. 
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30.  Lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, uskontoon ja kieleen. Nämä oikeudet ovat 
myös lapsella, joka kuuluu vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan. Näiden ryh-
mien jäseniä on yhteiskunnassa vähemmän kuin muita. Siksi heidän asemansa voi 
olla huonompi kuin muiden. 

31.  Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää vapaa-aikaa. Lapsella on oikeus tutustua 
taiteeseen ja kulttuuriin eli käydä esimerkiksi konserteissa, museoissa ja teatterissa. 

32.  Lapsi ei saa tehdä työtä, joka vahingoittaa hänen terveyttään tai haittaa koulunkäyn-
tiä. 

33.  Aikuisten täytyy suojella lasta huumeilta ja laittomalta huumekaupalta. 

34.  Aikuisten pitää suojella lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Lasta ei saa houkutella 
tai pakottaa seksiin. 

35.  Valtioiden täytyy estää lapsikauppa. Lapsikauppa tarkoittaa, että joku ryöstää lapsen 
vanhemmiltaan ja myy hänet toiselle ihmiselle. Lapsikauppa on rikos. 

36.  Aikuisten täytyy suojella lasta kaikelta huonolta kohtelulta.  

37.  Lasta ei saa kiduttaa tai rangaista julmasti. Lasta ei saa laittaa vankilaan tai muuten 
ottaa kiinni, jos ei ole pakko. Jos lapsi otetaan kiinni, aikuisten täytyy huolehtia hä-
nestä hyvin. Lapsi ei saa olla vankilassa tai kiinniotettuna pitkään. 

38.  Alle 15-vuotias lapsi ei saa mennä armeijaan tai osallistua sotaan. Aikuisten täytyy 
suojella lapsia sodassa. 

39.  Valtion täytyy auttaa lasta, jos häntä on kohdeltu väärin. 

40.  Lasta täytyy suojella ja kunnioittaa, vaikka hän on rikkonut lakia. Lasta täytyy suojella 
ja kunnioittaa myös, jos häntä epäillään rikoksesta. 

41.  Jos valtion laki on lapselle parempi kuin tämä sopimus, ihmisten täytyy noudattaa 
sitä. 

42.  Valtioiden pitää huolehtia, että kaikki sen asukkaat tietävät lapsen oikeudet. 

43.  YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo, että kaikki noudattavat tätä sopimusta. 

44.–54. Näiden asioiden lisäksi sopimuksessa on kohtia, jotka koskevat valtioita.

Nämä liitteet löydät Taksvärkin verkkosivuilta osoitteesta  
https://www.taksvarkki.fi/globaalikasvatus/opetusmateriaalit 
 
Liite 2: Lapsen oikeuksien tietovisa 
Liite 3: Oikeus hukassa -laput 
Liite 4: LOS-kortit 
Liite 5: Lapsen oikeuksien ruudukko 
Liite 6: Mikä kantaa tulevaisuuteen -kuva 

Taksvärkin verkkosivuilta löytyvien 
liitteiden luettelo
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Lähteet



Millaisessa maailmassa lapsella ja nuorella on hyvä elää? 
Miten pystymme vaikuttamaan siihen, että  
lasten ja nuorten oikeudet toteutuisivat? 

Kenen vastuulla lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen on? 
Millaisia tulevaisuuksia voimme kuvitella yhdessä? 

 
Oikeesti!-oppaan harjoitukset johdattavat sinut tarkastelemaan  

muun muassa näitä kysymyksiä yhdessä nuorten kanssa.  
Menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle. 




