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Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. 

Jokaisella lapsella on yhtäläinen ihmisarvo.

Ketään ei saa syrjiä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa 

lapselle oikeuden olla oma itsensä



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.

(Lapsen oikeuksien sopimus, artikla 2)



Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, 

lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien 

kunnioittamista ja suvaitsevaisuutta. (LOS artikla 29.)

Vammaisella lapsella on oikeus täysipainoiseen 

elämään. (LOS artikla 23.)

Lapsella tulee olla ajatuksen, omantunnon ja 

uskonnon vapaus. (LOS artikla 14.)

Etnisillä, uskonnollisilla ja kielellisillä vähemmistöillä sekä 

alkuperäiskansoihin kuuluvilla lapsilla on oikeus omaan 

kieleen, kulttuuriin ja uskontoon. (LOS artikla 30.)



20,2 % 4-5 -luokkalaisista

25,8 % 8-9 -luokkalaisista

Erityisen yleistä kiusaaminen on kodin ulkopuolelle 

sijoitettujen, toimintarajoitteisten ja ulkomailla syntyneiden 

kohdalla. Heistä yli 40 % tullut kiusatuksi.

on tullut kiusatuksi ulkonäön, sukupuolen, ihonvärin tai 

kielen, vammaisuuden, perheen tai uskonnon vuoksi 

koulussa tai vapaa-ajalla.

(Kouluterveyskysely 2017)

Ja kuitenkin…



Tunnista kiusaaminen ja syrjintä.

Puutu niihin heti! 

Tunnista omat ennakkoluulosi. 

Anna jokaiselle sama mahdollisuus.

Rakenna turvallista arkea! 

OIKEAT EVÄÄT REPUSSA 

Lue lisää: https://www.lapsenoikeudet.fi/

kampanja/lapsenoikeuksienviikko/materiaalit/

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/materiaalit/


KETÄÄN EI SAA SYRJIÄ

Jokainen on ainutlaatuinen ja ihana.

Jokainen saa olla juuri sellainen kuin on.

Erilaisuus on voimavara.

Ketään ei saa syrjiä, haukkua tai kiusata.

Kiusaamiseen pitää aina puuttua!

Lue lisää: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/varhaiskasvatus/

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/varhaiskasvatus/


Somehaaste: Saan olla minä

Saatko sinä olla sinä? Osallistu somehaasteeseen! Näytä tukesi 
jokaiselle lapselle, joka on joskus kokenut olevansa erilainen. 
Lue lisää kampanjan sivuilta 
www.lapsenoikeudet.fi/saanollamina

1. Ota kuva tai video itsestäsi.
2. Jaa kuvasi tai videosi sosiaalisessa mediassa. Kerro, että 

syrjintä on aina väärin ja näytä, että sinä saat olla juuri 
sellainen kuin olet.

3. Haasta joku toinen mukaan tägäämällä! 

Merkitse mukaan @lapsenoikeudet ja käytä hashtageja 

#saanollaminä ja #saatollasinä.
Kuva: Danny Santos:/Don´t Smile Collage

http://www.lapsenoikeudet.fi/saanollamina


Lapsen oikeuksien päivä on 

nyt liputuspäivä. Liputetaan 

lapselle 20.11.!



10-17-vuotiaista: 

Tunnetko lapsen oikeuksien sopimuksen?

56 % on kuullut lapsen oikeuksien sopimuksesta

65 % ajattelee, että aikuiset tekisivät parempia 

päätöksiä, jos ottaisivat lasten mielipiteet 

huomioon

57 % näkee, että lasten ja nuorten mielipidettä 

kysytään liian harvoin heitä itseään 

koskevissa asioissa

54 % tunnistaa, että lapsen oikeuksien sopimus 

varmistaa, että lapsen mielipidettä kysytään 

häntä koskevissa asioissa

42 % muistaa, että omassa koulussa on käsitelty 

lapsen oikeuksien sopimusta

Lähde: LSKL:n kysely lapsille 2017, 4588 vastaajaa, 10-17-v. 

15-79-vuotiaista:

73 % on kuullut lapsen oikeuksien sopimuksesta

88 % ajattelee, että aikuiset tekisivät parempia 

päätöksiä, jos ottaisivat lasten mielipiteet huomioon

68 % näkee, että lasten ja nuorten mielipidettä 

kysytään liian harvoin heitä itseään koskevissa asioissa

Lähde: Omnibus-kysely 2017, Taloustutkimus, 1000 haastattelua



Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. 

Lapsen oikeuksien viikko on Lapsen oikeuksien päivän 

yhteydessä vietettävä teemaviikko, jolla lisätään lapsen 

oikeuksien ja lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta.

Teemaviikkoon voi osallistua kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa sekä vapaa-ajan harrastusten piirissä. Mukaan 

teemaviikkoon voivat lähteä myös järjestöt, kunnat ja 

seurakunnat.

Teemaviikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöjen, 

lapsiasiavaltuutetun toimiston, seurakuntien ja valtion 

toimijoiden yhteinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto. 




