
 

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään kouluissa 18.-22.11.  
Tänä vuonna lapsen oikeuksiin on syytä kiinnittää erityistä 
huomioita, sillä Lapsen oikeuksien sopimus täyttää  
30 vuotta. 

Juhlavuoden teemana on lapsen oikeus olla oma itsensä.  
Lapsen oikeuksien yleisperiaatteet – syrjimättömyys, lapsen 
edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun huolenpitoon ja  
kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja 
tulla kuulluksi – ovat vahvasti esillä myös opetussuunnitel- 
massa. Opetussuunnitelma myös velvoittaa kasvatusalan  
ammattilaiset ottamaan lapsen oikeudet osaksi opetusta. 

Hyödynnä valmiita materiaaleja 
Olemme koonneet Lapsen oikeuksien viikon nettisivuille 
valmista materiaalia, jota voit hyödyntää yksittäisillä oppi-
tunneilla tai muodostaa laajemman oppimiskokonaisuuden. 
Materiaalit on jaettu luokka-asteittain, jotta sinun on entistä 
helpompi hyödyntää materiaaleja omassa opetuksessasi. Sinä 
olet oman luokkasi asiantuntija, joten sopivia tehtäviä voi 
löytyä myös muiden luokka-asteiden alta.

Materiaali on jaettu kolmeen aihealueeseen:  
1) lapsen oikeuksien historia,  
2) lapsen oikeuksien sopimus ja  
3) oikeus olla oma itsensä. 

Materiaalit sisältävät valmiita tuntisuunnitelmia, media-
kasvatustehtäviä, yksittäisiä tehtäviä sekä taustamateriaaleja 
lisätiedon hankkimista varten. 

Materiaaleissa on otettu huomioon laaja-alaisen osaami-
sen osa-alueet. Oppilaita ohjataan ajattelun ja oppimaan 
oppimisen kehittämiseen (L1) sekä painotetaan kulttuurisen 
osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun (L2) merkityksiä. 
Tehtävistä löytyy myös harjoituksia monilukutaidon (L4)  
sekä kestävän tulevaisuuden (L7) teemoihin. Tehtävät on 
suunniteltu niin, että niissä hyödynnetään osallistavaa (L7) 
peda gogiikkaa sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (L5).

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikon sivuilta löydät myös 
yläkouluikäisille suunnatut oppilaan omat sivut. Sivuilla on  
tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä itsenäisesti, joko yksilö- 
työnä tai ryhmissä. Tehtävät eivät vaadi yhteistä alustusta, 
vaan ovat käyttövalmiit heti. 

hei ope! tervetuloa VIETTÄMÄÄN  
lapsen oikeuksien viikKoA!

Sinä KASVATTAJANA 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 tunnettuutta oppilaiden, opettajien 
ja kouluhenkilökunnan keskuudessa yhteisen tekemisen kautta. 
Teemaviikon  järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöjen, lapsiasiavaltuu- 
tetun toimiston, seura kuntien ja valtion toimijoiden yhteinen 
lapsen oikeuksien viestintäverkosto. Tehtävien ja materiaalien 
valmistukseen on lisäksi osallistunut joukko opettajia ja lapsia eri 
puolilta Suomea.
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Ota oppilaat mukaan suunnitteluun!
Sinun ei tarvitse suunnitella kaikkea itse! Ota lapset mukaan 
koko Lapsen oikeuksien viikon suunnitteluun sillä osallisuus 
on yksi Lapsen oikeuksien sopimuksen kulmakivistä. Kun 
lapset saavat itse osallistua päättämään koulumaailman 
asioista ja heidän mielipiteitään kuunnellaan, viihtyvät he 
koulussa paremmin. Myös koulun ilmapiiri paranee ja koko 
koulu pystyy tekemään parempia päätöksiä yhteistyössä. 

Näytä, että meidän koulu on mukana!
Tulosta Lapsen oikeuksien viikon 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. Haasta mukaan myös muita alueesi 
kouluja. Muista käyttää hashtagia #lapsenoikeuksienviikko. 

Kerro vanhemmille!
Tulosta kampanjasivuilta valmiit diplomit osallistumisestan-
ne Lapsen oikeuksien viikon viettoon. Luokan diplomin voi 
kiinnittää luokan seinälle ja oppilaan diplomin lapset voivat 
viedä kotiin. Oppilaan diplomissa on tietoa lapsen oikeuksis-
ta myös vanhemmille. Jaa viestiä luokkasi osallistumisesta 
myös koteihin. Valmiin viestipohjan löydät kampanjasivuilta. 

Muista nostaa lippu salkoon!
Lapsen oikeuksien viikon keskiviikkona 20.11. vietetään kan-
sainvälistä Lapsen oikeuksien päivää.  Muistattehan nostaa 
koulun lipun salkoon päivän ja sopimuksen 30-vuotisjuhlan 
kunniaksi! Voitte myös suunnitella yhdessä lasten ja nuorten 
kanssa oma liputusseremonianne tai juhlan. 

Lapsi mukaan töihin -päivä  
perjantaina 22.11.
Perjantaina 22.11. vietetään myös Lapsi mukaan töihin -päi-
vää 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 
palautelomake ja kerro meille mitä hyvää Lapsen oikeuksien 
viikossa oli ja miten sitä voisi kehittää. 

Seuraa Lapsen oikeuksien viikon etenemistä myös sosiaali-
sessa mediassa. 

 Lapsen oikeudet – Barnkonventionen 

 LapsenOikeudet
 lapsenoikeudet

Oikeus olla oma itsensä
Hyväksyvä, arvostava ja turvallinen ympäristö mahdollistaa 
lapsen kasvun täyteen mittaansa: täyteen hyvinvointiinsa ja 
sen myötä täyteen lahjakkuuteensa. Siksi tänä vuonna Lapsen 
oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus olla oma itsensä.  

Oikeus olla oma itsensä liittyy useisiin lapsen oikeuksien sopi-
muksen artikloihin. Kaiken pohjana on sopimuksen artikla 2, jos-
sa korostetaan yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa. Artiklassa 
todetaan, että lapsen oikeudet koskevat kaikkia lapsia, ilman 
minkäänlaista erottelua perustuen lapsen,hänen vanhempiensa 
tai muun laillisen huoltajansa:

• rotuun, ihonväriin tai sukupuoleen 

• kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin

• kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään tai  
varallisuuteen

• vammaisuuteen.

Kouluympäristössä merkityksellinen on myös artikla 29, jossa 
koulutuksen tavoitteiksi määritellään lapsen oman kielen ja 
identiteetin kunnioittaminen ja lapsen kasvaminen kunnioitta-
maan muita. Oikeuteen olla oma itsensä liittyy myös ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnonvapaus (artikla 14). Artiklassa 23 
käsitellään erikseen vammaisten lasten oikeutta täysipainoiseen 
elämään ja artiklassa 30 etnisten, uskonnollisten ja kielellis-
ten vähemmistöjen tai alkuperäiskansoihin kuuluvien oikeutta 
omaan kieleen, kulttuuriin ja uskontoon.

Arjessa yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa ensisijaisesti 
puuttumista kiusaamiseen ja häirintään. Syrjintä ei kuitenkaan 
häviä vain kiusaamistapauksiin puuttumalla.

Niin aikuisilta kuin lapsilta tarvitaan valmiutta tunnistaa ja  
kyseenalaistaa omia ennakkoluuloja ja siten rakentaa toiminta-
kulttuuria, jossa jokaisen lapsen oikeus olla oma itsensä toteutuu.  

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

20,2 % 4.-.5.-luokkalaisista 
25,8 % 8.-9.-luokkalaisista

KERToo tulleensa kiusatuksi ulkonäön,  
sukupuolen, ihonvärin tai kielen,  

vammaisuuden, perheen tai uskonnon  
vuoksi koulussa tai vapaa-ajalla.
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