
 

Oppilaiden kuuntelu kannattaa!
Lapsen oikeuksien viikon teema on tänä vuonna osallisuus. 

Kun lapset saavat itse osallistua päättämään koulumaailman asioista ja heidän 
mielipiteitään kuunnellaan, viihtyvät he koulussa paremmin. Myös koulun ilma-
piiri paranee ja koko koulu pystyy tekemään parempia päätöksiä yhteistyössä. 

Tutustu taustamateriaaleihin
Tutustu verkkosivuilla www.lapsenoikeuksienviikko.fi taustamateriaaleihin 
Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja osallisuudesta. Apunasi on myös lyhyt 
animaatiovideo, jonka voi näyttää esimerkiksi opettajankokouksessa etukäteen 
ja luokissa oppilaille. Lapsiasiavaltuutetun toimiston esitteestä löydät hyviä 
vinkkejä, miten oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua.

Valitse tehtävät ja materiaalit
Olemme koonneet verkkosivuille erilaisia tehtäviä, pelejä ja oppimateriaaleja 
sekä valmiita aamunavauksia, joista voit valita omalle luokallenne sopivimmat 
tavat osallistua. Viikkoon voi osallistua esimerkiksi vain yhdellä tunnilla tai 
vaikka viikon jokaisena päivänä. Verkkosivuilta löytyy myös valmiita tunti- 
suunnitelmia sekä vinkkejä, kuinka integroida tuntien teemoja muihin  
oppiaineisiin. 

Ota lapset mukaan suunnitteluun!
Sinun ei tarvitse suunnitella kaikkea itse. Ota lapset mukaan suunnittelemaan 
miten viikkoa teidän luokassanne vietetään. Antamalla oppilaille aktiivisen 
roolin viikon suunnittelussa, osallisuus toteutuu.

Näytä, että meidän koulu on mukana! 
Tulosta kampanjajulisteita www.lapsenoikeuksienviikko.fi -sivustolta ja liimaa 
julisteet koulun ilmoitustauluille. Ilmoita myös koulusi sosiaalisen median 
kanavilla, että meidän koulu osallistuu Lapsen oikeuksien viikkoon. Voit ladata 
sitä varten kampanjasivuilta valmiin somekuvan. Muista käyttää hashtagia 
#lapsenoikeuksienviikko. Kampanjasivuilta voit jakaa myös kartan, missä 
näkyvät kaikki kampanjaan osallistuvat koulut.

hei ope! tervetuloa  
lapsen oikeuksien viikolle!

Sinä opettajana olet avainasemassa 
lapsen oikeuksien edistämisessä.
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Mikä Lapsen  
oikeuksien viikko?
Kansainvälistä Lapsen oikeuksien  
päivää vietetään Suomessa ja  
ympäri maailman vuosittain 20.11.  
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen  
hyväksymisen kunniaksi.

Lapsen oikeuksien viikko on  
kouluille suunnattu toiminnallinen  
teemaviikko, jonka tavoitteena on  
edistää lapsen oikeuksien tunnet- 
tuutta oppilaiden, opettajien ja  
kouluhenkilökunnan keskuudessa  
yhteisen tekemisen kautta.

Viikkoa vietetään tänä vuonna  
19.-23.11.2018. Teemaviikko  
järjestetään tänä vuonna ensim- 
mäistä kertaa ja sen järjestää lapsi-  
ja nuorisojärjestöjen, lapsiasia- 
valtuutetun toimiston, seurakuntien  
ja valtion toimijoiden yhteinen  
lapsen oikeuksien viestintäverkosto.  
Tehtävien ja materiaalien valmis- 
tukseen on lisäksi osallistunut  
joukko opettajia eri puolilta  
Suomea sekä lapsia Tampereen  
lasten parlamentista.
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YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla takaa 
jokaiselle lapselle oikeuden ilmaista oman näkemyksensä 
vapaasti kaikissa häntä koskevissa asioissa ja oikeuden 
saada oman näkemyksensä huomioon otetuksi. Artik-
lassa 12 ei käytetä varsinaisesti sanaa osallistuminen, 
mutta YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että 
käytännössä juuri siitä on kysymys. Lasten oikeus osallis-
tua on kirjattu myös kansalliseen lainsäädäntöömme ja 
opetuksen perussuunnitelmiin.

Jotta oikeus osallistumiseen voi toteutua, lapset tarvitse-
vat tietoa heitä koskevista asioista. Lapsen oikeuksien 
sopimus edellyttää, että sopimusvaltio sitoutuu saatta- 
maan sopimuksen periaatteet ja määräykset lasten tie-
toon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti. Keskeistä  
ei ole yksinomaan tiedon antaminen ja tiedon sisältö, 
vaan toimintaympäristöllä on oleellinen merkitys. Lapset 
tarvitsevat tietoa omalle iälle ja kehitystasolleen sopival-
la tavalla ja niiden tiedonvälityskanavien kautta, joita he 
ovat tottuneet käyttämään. 

Kokemus osallisuudesta syntyy vuorovaikutuksessa  
yhdessä muiden kanssa:

1. Lapsella on tunne siitä, että hän on arvokas, ja hän 
kokee yhteenkuuluvuutta toisiin.

2. Lapsi kokee olevansa osa jotakin yhteisöä. Lapsen  
mielipidettä kuunnellaan ja se otetaan huomioon.

3. Lapsella on kokemus siitä, että hän voi, saa ja osaa 
vaikuttaa yhteisiin asioihin

Aikuisten tehtävä on esittää asiat ja järjestää olosuhteet 
niin, että lapsilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin. Lähtökohtana on, että kaikilla 
lapsilla on oikeus ilmaista näkemyksiään riippumatta 
esimerkiksi siitä, millaisia kommunikaatiokeinoja he 
käyttävät. 

Osallistumisen oikeuteen kuuluu myös vapaaehtoisuus. 
Lapsen ei ole pakko ilmaista näkemyksiään, eikä lasta 
saa painostaa mielipiteen kertomiseen. Silti lapselle on 
tarjottava siihen mahdollisuus. Lapset ja lasten tilanteet 
ovat yksilöllisiä: lapsi saattaa tarvita ainoastaan asia- 
tietoa tilanteesta ja eri vaihtoehdoista ja kykenee tämän 
perusteella muodostamaan oman mielipiteensä asiasta. 
Toinen lapsi vuorostaan kaipaa paljon tukea ja rohkaisua 
voidakseen ilmaista omia näkemyksiään. 

Lapsen näkemysten huomioiminen ei tarkoita sitä, että 
lapsella on automaattisesti oikeus päättää asioistaan.  
Se, missä määrin lapsen mielipide painaa häntä koske-
vassa päätöksenteossa, riippuu olennaisesti lapsen kyvys-
tä ymmärtää asian merkitys ja muodostaa asiasta oma 
näkemyksensä. Vaikka aikuinen tekisikin päätöksen lap- 
sen puolesta, lasta tulee kuitenkin kuunnella ja hänen 
mielipiteensä ottaa huomioon hänen ikäänsä ja kehitys-
tasoaan vastaavasti.

Lasten osallisuus

Kerro vanhemmille!
Tulosta kampanjasivuilta valmiit diplomit osallistumisestanne 
Lapsen oikeuksien viikon viettoon. Luokan diplomin voi kiin-
nittää luokan seinälle ja oppilaan diplomin lapset voivat viedä 
kotiin. Oppilaan diplomissa on tietoa lapsen oikeuksista myös 
vanhemmille. Jaa viestiä luokkasi osallistumisesta myös kotei-
hin. Valmiin viestipohjan löydät kampanjasivuilta. 

Muista nostaa lippu salkoon!
Lapsen oikeuksien viikon tiistaina 20.11. vietetään kansain- 
välistä Lapsen oikeuksien päivää. Muistattehan nostaa koulun 
lipun salkoon päivän kunniaksi! Katso kampanjasivuilta ideoita 
ja vinkkejä, miten liputusta voi juhlistaa yhdessä lasten kanssa, 
tai suunnitelkaa yhdessä lasten kanssa oma liputusseremoni-
anne. Tänä vuonna juhlistetaan erityisesti sitä, että Lapsen oi-
keuksien päivästä on tulossa vihdoin vakiintunut liputuspäivä. 

Kutsu paikallismedia kylään!
Ota yhteyttä oman alueesi paikallismediaan ja kutsu heidät 
seuraamaan, kuinka teidän koulussa vietetään Lapsen oikeuk-
sien viikkoa. Vinkkejä löydät kampanjasivuilta.

Lapsi mukaan töihin -päivä  
perjantaina 23.11.
Perjantaina 23.11. vietetään myös Lapsi mukaan töihin -päivää, 
ja osa oppilaista saattaa olla vanhempiensa työpaikoilla.  
Tutustu kouluun jäävien oppilaiden kanssa vaikka koulun  
henkilökunnan töihin! Katso lisää: www.lapsimukaantoihin.fi

Anna palautetta!
Täytä yhdessä lasten kanssa kampanjasivuilta löytyvä palaute-
lomake ja kerro meille, mitä hyvää Lapsen oikeuksien viikossa 
oli ja miten sitä voisi kehittää. 

Seuraa somessa!
Seuraa Lapsen oikeuksien viikon etenemistä myös sosiaalisessa 
mediassa. 

 Lapsen oikeudet – Barnkonventionen 

 LapsenOikeudet

#lapsenoikeudet  #lapsenoikeuksienviikko

Lue lisää: 
www.lapsenoikeuksienviikko.fi  
ja www.lapsenoikeudet.fi

VAIN NoIN puoLET 
lapsista USKALTAA sanoa 
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