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Jokainen yhteiskunta toivoo, että sen lapset voivat hyvin ja että heistä kehittyy vastuun-
tuntoisia ja osaavia kansalaisia, jotka ottavat aktiivisesti osaa yhteisönsä kehittämiseen 
ja huolehtivat sen hyvinvoinnista. Kuitenkin ympäri maailmaa kasvaa lapsia, joiden 
elämässä perusoikeudet selviytyä, kehittyä ja osallistua eivät toteudu.

Maailmassa on lapsia, jotka joutuvat kohtaamaan päivittäin väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.
On heitä, jotka työskentelevät pitkiä päiviä ilman lepoa vaarallisissa ja henkisesti 
raskaissa töissä. Vielä useampi jää ilman peruskoulutusta tai kuolee ennenaikaisesti 
helposti ehkäistäviin sairauksiin. Puhdas vesi ja asianmukaiset saniteettitilat ovat
harvinaista ylellisyyttä. Joissakin maissa lapset joutuvat elämään sodan keskellä, 
joutuen näkemään ja kokemaan silmitöntä väkivaltaa, jopa vankeutta ja kidutusta.

Lapsista, joiden perusoikeuksia jatkuvasti julmalla tavalla loukataan, ei kasva välit tä viä 
ja yhteiskuntaa ylläpitäviä aikuisia. He eivät myöskään opi kunnioittamaan muiden 
oikeuksia, vaan kohtelevat muita kuten heitä on kohdeltu. Ihmisoikeuksien loukkaukset 
vaikuttavat myös yksilöä pidemmälle. Ne näkyvät lopulta koko yhteiskunnassa 
levottomuutena ja väkivaltaisina yhteydenottoina. Ihmisoikeuksien toteutuminen tai 
toteutumatta jääminen vaikuttavat siis lopulta kaikkiin ja kaikkeen arkisessa elämässä.

On välttämätöntä, että lapset oppivat ymmärtämään omat oikeutensa. Mitä enemmän 
he tietävät oikeuksista, sitä herkemmin he voivat huomata niiden laiminlyönnin tai 
suoranaisen rikkomisen. Tätä kautta heidän on myös helpompi puolustaa omia ja 
muiden oikeuksia. Heistä kasvaa vastuullisempia aikuisia, joilla on halu ottaa kantaa 
ja toimia paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti  oikeudenmukaisemman maailman 
puolesta.

Lapsen oikeuksiin tutustuminen on hyvä tapa aloittaa toimiminen!

Opettajalle:
Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa
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Oppaan tarkoitus
Tämä opas esittelee tiiviisti, mitä ovat lapsen oikeu-
det ja antaa vinkkejä opettajalle aiheen käsittelyyn 
oppilaiden kanssa. Opas perustuu harjoituksiin, 
joiden kautta oppilas oppii hahmottamaan, mitä 

lapsen oikeudet ovat ja mikä on niiden merkitys
itselle ja lapsille muualla maailmassa. Tavoitteena 
on myös kehittää oppilaiden keskustelu- ja ryhmä-
työskentelytaitoja sekä mielipiteen muodostus- ja 
ilmaisukykyä. Harjoitukset on suunniteltu luokka-
asteille 3-6, mutta niitä voidaan soveltaen käyttää 
myös pienempien oppilaiden kanssa.

Sisältö
Taustaa:

A. Mikä on Lapsen oikeuksien sopimus? ............................................................... 5
B. Lapsen oikeuksien sopimus - UNICEFin työn perusta ..................................... 6
C. Lapsen oikeuksien sopimuksen historia ........................................................... 7

Osio tutustuttaa lukijan Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeiseen sisältöön, historiaan ja käsitteistöön.
Se sisältää myös perustietoa UNICEFista ja kuvaa UNICEFin suhdetta Lapsen oikeuksien sopimukseen.
Opettajan on hyvä tutustua taustaosioon ennen oppitunteihin siirtymistä. Sopii myös oppimateriaaliksi
ja taustalukemistoksi 5-6 luokkien oppilaille.

Oppitunteja:
 1. Oikeudet - asiat joista emme voi luopua. .........................................................10
 2. Oikeudet kuuluvat kaikille ..................................................................................14
 3. Lapsen oikeudet voidaan jakaa ryhmiin .......................................................... 20
 4. Oikeus nimeen ja syntymätodistukseen ......................................................... 22
 5. Oikeus terveydenhuoltoon ............................................................................... 26
 6. Oikeus koulutukseen ......................................................................................... 30
 7. Oikeus suojeluun väkivallalta ja hyväksikäytöltä ........................................... 34
 8. Oikeus leikkiin ja lepoon ................................................................................... 38
 9. Oikeus osallistua ja ilmaista mielipiteitä ......................................................... 42
10. Oikeudet ja velvollisuudet ................................................................................ 46

Oppitunnit ovat yhden tai kaksoistunnin mittaisia opiskelukokonaisuuksia lapsen oikeuksista. Jokainen 
oppitunti pitää sisällään 1-2 tarkkaan ohjeistettua harjoitusta sekä ideoita, millä muilla tavoilla teemaa voi 
käsitellä oppilaiden kanssa.

Oppitunnit 1-3 johdattavat Lapsen oikeuksien sopimuksen peruskäsitteistöön ja yleiseen sisältöön.
Suositellaan käsiteltäväksi numerojärjestyksessä ennen oppitunteja 4-10.

Oppitunnit 4-9 käsittelevät yksittäisiä lapsen oikeuksia. Harjoitusten peruslähtökohta ovat tosielämän tari-
nat eripuolilta maailmaa. Voidaan käsitellä vapaassa järjestyksessä. Oppitunnissa 10 pohditaan oikeuksien 
ja velvollisuuksien suhdetta.

Liitteet: • Lyhennelmä Lapsen oikeuksien sopimuksesta .............................................. 49
 • Käsitesanasto .................................................................................................... 50
 • Tärkeitä ikärajoja Suomessa ............................................................................ 51
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A.A. Mikä on Lapsen oikeuksien sopimus?
Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) yleiskokouksessa 
v. 1989. Sopimus kirjaa yleisesti hyväksytyt käsitykset siitä, mitä oikeuksia kaikilla lapsilla pitäisi 
olla “ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, kansallisuuteen, etni-
seen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen tai syntyperään” katsomatta. Lap -
   sen oikeuksien sopimus syntyi turvaamaan lasten erityisiä tarpeita ja heidän asemaansa aikuisten
maailmassa. Sopimus kuuluu ihmisoikeusasiakirjoihin, ja on sekä sisällöiltään että ratifi oinneiltaan 
yksi maailman laajimmista ihmisoikeusasiakirjoista. Sopimuksen suunnittelussa oli mukana eri alojen 
asiantuntijoita, UNICEFin ja muiden kansalaisjärjestöjen edustajia sekä valtioiden päättäjiä ympäri 
maailmaa.

Oikeudet kuuluvat kaikille lapsille
Lapsen oikeuksien sopimus on luonteeltaan univer-
saali eli se on yhteinen kaikille maailman lapsille (alle 
18-vuotiaat) ja on voimassa kaikkialla samansisältöise-
nä. Sopimuksessa kuvatut oikeudet ovat luovuttamatto-
mia ja perustavanlaatuisia. Luovuttamattomia siksi, että 
ne kuuluvat lapsille heidän ihmisyytensä perusteella ja 
sen perusteella että he ovat lapsia, eikä niitä voida ottaa 
heiltä pois. Perustavanlaatuisuudella tarkoitetaan sitä, 
että sopimukseen on kirjattu lapsen kasvun ja kehityk-
sen kannalta oleelliset oikeudet.

Miksi sopimusta tarvitaan?
Historiassa tapahtuneet suuret ihmisoikeusloukkauk-
set, kuten juutalaisten vainot Hitlerin natsisaksassa, 
ovat monien ihmisoikeussopimusten synnyn taustalla. 
Nämä julmat tapaukset ovat osoittaneet, että tarvitaan 
erityisiä, kansainvälisiä sopimuksia turvaamaan eri-
tyisryhmien - kuten lasten - asema valtioiden sisällä. 
Sopimukset eivät poista inhimillistä kärsimystä koko-
naan, eivätkä ne anna takuuta onneen, mutta niiden 
olemassaolo kuvastaa tahtoa taistella epäoikeudenmu-
kaisuutta vastaan. Ja lopulta, tosin pienin harppauksin, 
sopimukset vaikuttavat positiivisesti erityisryhmien 
asemaan esimerkiksi uusien lakien muodossa.

Laillisesti valtioita sitova
Sopimuksen ratifi oineet eli sitovasti hyväksyneet maat 
ovat lain nojalla velvoitettuja noudattamaan sopimuksen 
sisältöä ja niiden tulee raportoida YK:n lapsen oikeuksien 
komitealle edistymisestään sopimuksen täytäntöön pa-
nossa. Ensimmäinen raportti tehdään kaksi vuotta rati-
fi  oinnin jälkeen, seuraavat joka viides vuosi. Komitea 
kes kittyy työssään seuraamaan valtioiden menettelyjä 
lastensa hyväksi. Se ei siis tarkkaile yksittäisten van-

hempien tai yksilöiden toimintaa. Myös Suomi on yksi 
sopimuksen ratifi oineista ja luovuttaa raportin toimistaan 
säännöllisesti.

Lapsen oikeuksien sopimus on historian ensimmäi-
nen valtioita laillisesti sitova asiakirja, joka käsittelee 
kattavasti lapsen oikeuksia. Sopimus velvoittaa valtioi-
ta toimimaan lasten parhaaksi, heidän erityistarpeensa 
huomioiden ja mielipiteitään kuunnellen. Lisäksi sopi-
mus velvoittaa valtioita edistämään sopimuksen tun-
nettavuutta kansalaisten keskuudessa ja osallistumaan 
kansainväliseen kehitysapuun.

Tärkeä nyt ja tulevaisuudessa
Lapsen oikeuksien sopimus on muuttanut hallitusten ja 
yksittäisten ihmisten asenteita lapsia kohtaan. Sopimus-
oli ja on yhä ratkaisevan tärkeä sen turvaamiseksi, että 
maailman lapset tunnustetaan varauksetta ihmisiksi ja 
persooniksi, ja että kaikille heille kuuluvat samat oikeudet. 
Vaikka lapsen oikeudet on pyritty kattavasti kirjaamaan 
sopimukseen, ei kyseessä ole muuttumaton asiakirja.
Uudenlaiset ongelmat ja muuttuvat olosuhteet vaativat 
sopimuksen päivittämistä ja uudelleenarviointia. Eräs 
tällainen kehitysaskel tapahtui toukokuussa 2000, kun 
sopimukseen liitettiin kaksi lisäpöytäkirjaa, toinen lasten 
osallistumisesta aseellisiin konfl ikteihin ja toinen koskien 
lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografi aa.

Sopimus voidaan jakaa kolmeen osaan seuraavasti:
Artiklat 1 - 41: käsittelevät oikeuksia, joita lapsella on:
• nimeen • kansalaisuuteen • tasavertaiseen kohteluun 
• koulutukseen • ravintoon • perhe-elämään • osallistu-
miseen • leikkiin • suojeluun • terveyteen • hätäapuun

Artiklat 42 - 45: käsittelevät sopimuksen täytäntöön-
panoa ja tähän liittyvää seurantaa

Artiklat 46 - 54: käsittelevät sopimuksen voimassaoloa



LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS 6 Oikeuden aika! - Opas lapsen oikeuksiin

B.B.
UNICEFin työ perustuu Lapsen oikeuksien sopimukseen, jossa lapselle taataan 
oikeus nimeen, kansallisuuteen, mielipiteisiin, riittävään toimeentuloon, terveyteen, 
koulutukseen ja vapaa-aikaan. Sopimus myös edellyttää, että lasta suojellaan väärin-
käytöksiä vastaan. UNICEF on ollut keskeisellä tavalla mukana sopimuksen synty- ja 
kehitysprosessissa jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Lapsen oikeuksien sopimus - UNICEFin työn perusta

UNICEFin toiminnan selkärankaa ovat pitkäkestoiset 
kehitysapuohjelmat, jotka pyrkivät parantamaan ke-
hitysmaiden lasten asemaa elämän eri osa-alueilla. 
Järjestön keräämillä varoilla kehitetään mm. tervey-
denhuoltoa, peruskoulutusta sekä vesi- ja sanitaatiojär-
jestelmiä maissa, joissa peruspalvelujen toteutuminen 
on vielä kaukana. UNICEFin toimintaan kuuluu oleelli-
sesti tiivis yhteistyö valtioiden kanssa, jotta nämä oppi-
sivat oikealla tavalla noudattamaan Lapsen oikeuksien 
sopimusta ja voisivat lopulta taata perusoikeudet tasa-
vertaisesti kaikille maansa lapsille.

UNICEF on myös sitoutunut maailmanlaajuiseen työ-
hön YK:n vuonna 2000 laatimien vuosituhattavoitteiden 
(Millennium Development Goals) puolesta. Moni niis-
tä liittyy vahvasti lapsiin. Vuosituhattavoitteet nostavat 
esiin tärkeimpiä jo lapsen oikeuksien sopimukseen 
kirjattuja päämääriä ja ovat näin keskeinen tienviitta 
UNICEFin 2000-luvun toiminnassa. Vuosituhatjulistuk-
seen on kirjattu yhteensä kahdeksan tavoitetta, joiden 
toteutumiseen maailman maat YK:n johdolla pyrkivät 
vuoden 2015 loppuun mennessä:

1. Köyhyydessä elävien ihmisten määrän puolittaminen
2. Peruskoulutuksen takaaminen kaikille
3. Tasa-arvon edistäminen sukupuolten välillä
4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen
5. Odottavien äitien terveydentilan parantaminen
6. Hiv-aidsin ja muiden tautien leviämisen hidastaminen
7. Kestävän kehityksen turvaaminen
8. Globaaliin kumppanuuteen sitoutuminen

Tavoitteet ovat suuria, mutta UNICEF uskoo, että ne voi-
daan saavuttaa, jos kaikki ihmiset, niin yksityiset kuin 
valtioiden ja järjestöjenkin edustajat, nuoret ja vanhat 
toimivat yhdessä maailman lasten oikeuksien puolesta. 
Edistääkseen yhteistyötä ja maailmanlaajuista sitoutu-
mista lasten asioihin UNICEF ja kuusi muuta lastenjär-
jestöä lanseerasivat 1990-luvulla “Global Movement 
for Children” -liikkeen. Sen tavoitteena on muuttaa 
maailmaa paremmaksi yhdessä lasten kanssa. Liikkeen 
puolestapuhujiksi ovat ryhtyneet mm. ihmisoikeusvai-
kuttajat Nelson Mandela ja Graça Machel.

Mikä UNICEF on? UNICEF (United Nations 
Children’s Fund) on YK: lastenjärjestö. Se perus-
tettiin auttamaan Euroopan lapsia toisen maail-
mansodan jälkeen vuonna 1946.

Mikä on UNICEFin päämäärä? UNICEFin tärkein 
tavoite on perusoikeuksien turvaaminen kaikille 
lapsille.

Mitä UNICEF tekee? UNICEF suunnittelee ja to-
teuttaa kehitysapuohjelmia ja tukee maiden 
hallituksia Lapsen oikeuksien sopimuksen toi-
meenpanossa. UNICEF pyrkii ohjelmien kautta 
taistelemaan syrjintää ja epätasa-arvoa vastaan, 
takaamaan turvalliset syntymäolosuhteet sekä 
terveydenhuollon ja koulunkäynnin kaikille lap-
sille, niin tytöille kuin pojillekin. UNICEFin ohjel-
milla autetaan yli 150 maan lapsia.

Missä ja miten UNICEF toimii? UNICEFin palve-
luksessa on yli 10 000 henkilöä, joista 80 prosent-
tia tekee työtä kentällä eli eri maiden kehitysyh-
teistyöohjelmissa. UNICEF ei saa osuutta YK:n 
jäsenmaksuista, vaan järjestö saa varansa vapaa-
ehtoisina lahjoituksina hallituksilta ja yksityisiltä 
ihmisiltä. Järjestön päämaja on New Yorkissa ja 
Euroopan hallintokeskus Genevessä. UNICEFin 
toimintaa eri maissa ohjaavat maatoimistot.

Suomen UNICEF -yhdistys perustettiin vuonna 
1967. Se on yksi 37:stä kansallisesta komiteasta. 
Suomen UNICEFin tehtävä on edistää lasten oi-
keuksien toteutumista. Se kerää varoja UNICEFin 
pitkäkestoisiin kehitysohjelmiin ja hätäapuun, 
vaikuttaa sekä tiedottaa lasten oikeuksista ja 
maailman lasten tilanteesta suomalaisille. UNI-
CEF haluaa saada jokaisen aikuisen ja lapsen 
rakentamaan kanssaan maailman, jossa lapsen 
oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen elämään to-
teutuu.

UNICEF tietoisku:
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1948 - Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Yleiskokous 
hyväksyi yleismaailmallisen ihmisoikeuksien 
julistuksen. Tämä perustavaa laatua oleva julistus 
sisälsi myös lasten oikeudet, mutta pian koettiin, että 
lasten erityistarpeet tulisi tuoda vahvemmin esiin. 

1959 - YK hyväksyi lapsen oikeuksien julistuk-
sen, joka sisälsi kymmenen periaatetta. Julistus ei 
sitonut laillisesti allekirjoittaneita maita. 

1978 - Puolan hallitus lähetti YK:n Ihmisoikeus ko-
mis siolle ehdotuksen lapsen oikeuksien sopi-
muksesta. Kansainvälisenä ‘Lapsen vuonna’ (1979) 
komissio perusti työryhmän pohtimaan lasten asiaa 
ja ehdotuksia, joita useiden eri maiden hallitukset 
olivat lähettäneet. Tätä seurasi kymmenen vuotta 
uutteraa neuvonpitoa sopimuksen lopullisen sisäl-
lön aikaansaamiseksi.

1989 - YK:n Yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuk-
sien sopimuksen, joka on myös oikeudellisesti 
sen ratifi oineita valtioita sitova. Tuore sopimus vaali 
aiemmin ilmestyneen julistuksen henkeä ja otti kan-
taa myös menneen 30 vuoden aikana esiin nous-
seisiin huolenaiheisiin, kuten ympäristön saastu-
miseen, huumeiden lisääntyneeseen käyttöön sekä 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Sopimus tuli 
voimaan ennätysnopeasti. 

1991 - Suomi ratifi oi sopimuksen osaksi lainsäädän-
töään.

© UNICEF/NYHQ2005-1694/Estey

1996 - Kaikki sen ajan maailman valtiot USA:ta ja 
Somaliaa lukuun ottamatta, olivat ratifi oineet YK:n 
lapsen oikeuksien sopimuksen, mikä teki siitä maail-
man laajimmin ratifi oidun ihmisoikeusasiakirjan.

2000 -  YK:n yleiskokous hyväksyi sopimukseen 
liitettäväksi lisäpöytäkirjat: lasten osallistumisesta 
aseellisiin konfl ikteihin sekä lapsikaupasta, lapsip-
rostituutiosta ja lapsipornografi asta. Lisäpöytäkirjat 
vaativat erillisen ratifi oinnin. 

2001 - Serbian tasavalta liittyi sopimukseen (hajon-
nut Jugoslavia synnytti uusi valitoita).

2002 - YK:ssa järjestettiin mittava sopimuksen 
seurantakokous, johon myös lapset osallistuivat. 
Kokouk sen loppuasiakirja tunnetaan nimellä World 
Fit for Children – Lapsille sopiva maailma. Suomi 
teki tämän perusteella oman kansallisen ohjelman-
sa, Lapsille sopiva Suomi (2005).

2003 - Itsenäistynyt (2002) Itä-Timor liittyi sopimuk-
seen. 

2006 - Montenegro (kuului entiseen Jugoslaviaan) 
ratifi oi sopimuksen. Sopimuksn ratifi oineita valtioita 
oli nyt 193. 

2007 - YK:ssa järjestettiin sopimuksen toinen seuran-
takokous, ”World Fit for Children +5”, jossa vahvistet-
tiin pyrkimyksiä toteuttaa sopimus täysimääräisesti. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen historia
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OPPITUNNIT 1. Oikeudet - asiat joista emme voi luopua

2. Oikeudet kuuluvat kaikille

3. Lapsen oikeudet voidaan jakaa ryhmiin

4. Oikeus nimeen ja syntymätodistukseen

5. Oikeus terveydenhuoltoon

6. Oikeus koulutukseen

7. Oikeus suojeluun väkivallalta ja hyväksikäytöltä

8. Oikeus leikkiin ja lepoon

9. Oikeus osallistua ja ilmaista mielipiteitä

10. Oikeudet ja velvollisuudet
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5.

TAVOITE:  Opitaan ymmärtämään,
mikä on halun ja tarpeen ero. Ha-
vaitaan, että jotkut tarpeet ovat
tärkeämpiä kuin toiset ja niistä
luopuminen on myös vaikeampaa.
Huomataan, että perustarpeita voi-
daan pitää oikeuksina. Opitaan,
että ihmisillä on ihmisoikeudet ja
lapsilla niiden lisäksi erityiset lap-
sen oikeudet.

1.1. - asiat joista emme voi luopua

• Haluja vai tarpeita -kortit
s. 12-13

• kartonkeja
• lyhennelmä Lapsen oikeuksien

sopimuksesta (liite s. 49)

• saksia
• liimaa

Tarvikkeet:
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TOIMI NÄIN:
1. Jaa oppilaat 3-4 hengen ryhmiin

2. Jaa jokaiselle ryhmälle haluja vai tarpeita -kortit ja pyydä 
leikkaamaan kortit erilleen

3. Kehota oppilaita tutkimaan kuvia hetki

4. Kerro oppilaille:
" Teidät on valittu etuoikeutettujen joukkoon, joka lähtee asu-
maan maan kaltaiselle uudelle planeetalle. Koska te lähdette 
perustamaan uutta siirtokuntaa, hallitus haluaa, että teillä 
on mukana kaikki tarvittavat asiat hyvää elämää varten. 
Hallitus on miettinyt valmiiksi 16 asiaa, jotka saatte mukaan. 
Ne on kuvattu pöydällenne jaetuissa kuvissa."

• Jatka seuraavasti:
"Hallitus haluaa, että voitte myös itse vaikuttaa mukaan tuleviin 
asioihin, joten saatte ryhmänä keksiä vielä neljä asiaa, jotka otatte
mukaan. Piirtäkää ne neljään tyhjään korttiin. Aikaa piirtämiseen
on 15 minuuttia."

• 15 minuutin kuluttua kerro seuraavasti:
“Tilanne on valitettavasti se, että avaruusalukseen mahtuu sittenkin
vain 14 kuvien esittämistä asioista. Teidän on yhdessä päätettävä,
mistä kuudesta kortista luovutte. Teillä on viisi minuuttia aikaa 
päättää." (Hylätyt kortit kerätään pois)

• Kun kuusi korttia on kerätty kustakin ryhmästä, jatka seu-
raavasti:
"Avaruusalus onkin yllättävän ahdas ja joudutaan karsimaan 
edelleen. Teidän tulee luopua vielä kuudesta kortista. Aikaa 
on viisi minuuttia. (Hylätyt kortit kerätään pois)

• Pyydä oppilaita liimaamaan loput kahdeksan korttia sopivalle 
kartongille.

5. Jatkakaa harjoitusta keskustelulla:
• Mitkä kortit poistettiin yleisimmin ensimmäisellä kierrok-

sella? Miksi?
• Mitkä kortit jäivät yleisimmin jäljelle? Miksi?
• Mistä korteista tuli ryhmissä eniten erimielisyyksiä tai keskustelua?
• Tavoitteena on, että keskustelussa tulevat esiin käsitteet "halu",

"tarve", "välttämätön", "tarpeeton"
• Keskustelkaa "halun" ja "tarpeen" erosta

Ideoita jatkotyöskentelyyn:
• Kuvaamataito:
Jokainen piirtää tai maalaa
itselleen tärkeimmän tai yhden
tärkeimmistä oikeuksista

• Äidinkieli: Kirjoitetaan siitä,
mitä on opittu haluista, tarpeista
ja lapsen oikeuksista

• Äidinkieli: Keskustellaan ryh-
missä siitä, mitä "oikeus" tarkoit-
taa ja yritetään yhdessä keksiä
sille määritelmä/selitys

Jatkokeskustelu:
• Selitä lapsille, että kaikilla ih-
misillä on ihmisoikeudet ja sen
lisäksi lapsilla on apsen oikeu-
det, johon valtiot ovat sitoutu-
neet. Jaa lapsille tässä yhtey-
dessä lyhennelmä Lapsen
oikeuksien sopimuksesta
(liite s.49)

• Pyydä lapsia tutkimaan sopi-
muksen artikloja, ovatko ryhmi-
en valitsemat 8 "tarvetta" niiden
joukossa?

• Keskustellaan siitä, miksi halut
ja tarpeet ovat erilaisia eri ihmi-
sillä?

• Toteutuvatko perustarpeet sa-
malla tavalla kaikkien lasten
kohdalla? Jos eivät, miksi?

.
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Ravitseva ruoka

Puhdas vesi

Mahdollisuus
harjoittaa uskontoa

Polkupyörä

Mahdollisuus
kertoa mielipide

Terveydenhoito

Oma huone

Hampurilaisateria

Suojelu syrjinnältä

Koulutus
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5.

CD-soitin

Lomamatka

Oma tietokone

Puhdas ilma

Suojelu
hyväksikäytöltä
ja heitteillejätöltäKoti

H
alu

ja vai tarp
eita?
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2.2. kuuluvat kaikille
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Tarvikkeet:
HARJOITUS 1:
• muistiinpanovälineet
• piirustusvälineet
• (oma valokuva)

HARJOITUS 2:
• Began tarina  s. 17

• tarinakortit  s. 18

• oikeuskortit  s. 19

• sinitarraa

ARTIKLA 1 - Jokainen alle 18-vuotias on 
lapsi.

ARTIKLA 2 - Lapsen oikeudet kuuluvat 
jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä 
hänen tai hänen vanhempiensa ul-
konäön, alkuperän, mielipiteiden tai 
muiden ominaisuuksien vuoksi.

TAVOITE: Opitaan, että jokainen lapsi on eri-
lainen ja arvokas yksilö, jota tulee arvostaa 
sellaisena kuin hän on. Lapsen oikeudet 
koskevat kaikkia alle 18-vuotiaita riippumatta 
ihonväristä, uskontokunnasta, sukupuoles-
ta, asuinpaikasta tai kansallisuudesta.
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TOIMI NÄIN:
1. Keskustele oppilaiden kanssa, mikä tekee ihmisestä 

ainutlaatuisen yksilön (eleet, ilmeet, ulkonäkö, nimi, 
erityisosaaminen, tavat jne.). Kerätkää keskustelun 
tulokset listaksi kaikkien nähtäville, jotta jatkotyösken-
tely on helpompaa.

2. Pyydä oppilaita kirjoittamaan paperille lista omista
erityspiirteistään.

3. Jatkakaa työskentelyä askartelulla:
• Tarvikkeet: erivärisiä askartelupapereita, sakset, 

liimaa, kynä, oma valokuva
• Lapset suunnittelevat kuvan, joka koostuu monista

eri osista (esimerkki ohessa). Yhteen osaan oppilas
liimaa (tai piirtää) oman kuvansa ja muihin osiin kir-
joittaa omat erityispiirteensä.

Ideoita
jatkotyöskentelyyn:
• Ilmaisutaito: Istutaan
ringissä (esim. 10 oppi-
lasta / rinki). Jokaisella
oppilaalla on henkilö-
kohtainen nimellä va-
rustettu hauska posti-
kortti. Kortit laitetaan
kiertoon ja jokainen kir-
joittaa kuhunkin korttiin
kortin haltijasta jonkin
positiivisen asian tai ke-
hun. Tarkoituksena on,
että kierroksen lopussa
jokaisen kortissa lukee
useita mukavia asioita.

• Äidinkieli: Kirjoite-
taan juttu omasta eri-
tyispiirteestä, kuten eri-
tyistaidosta, tavasta,
tottumuksesta tai omi-
naisuudesta. Miten se
on syntynyt, miten se
näkyy jokapäiväisessä
elämässä, millaisia has-
suja tai ikäviä sattumia
siihen liittyy, mihin se
mahtaa johtaa tulevai-
suudessa?

HARJOITUS 1:

Jokainen on arvokas

.
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Ideoita jatkotyöskentelyyn:

TOIMI NÄIN:
1. Lue tai kerro vapaasti Began tarina tarinakortista
(kts. monistepohja). Aseta sitten oikeuskortit oppilai-
den nähtäväksi esim. piirtoheittimen avulla ja pyydä
heitä kertomaan, mitkä näistä oikeuksista eivät tarinan
perusteella toteudu Began kohdalla tarpeeksi hyvin.

2. Lue seuraavaksi koko tarina Begasta. Näin oppilaat
saavat tietää, miten Began elämä muuttui ja miten
hänen oikeutensa lopulta toteutuivat, kun hän alkoi
käydä 'Casa Grandessa', lasten taidekeskuksessa.
Tarina osoittaa, että on tapoja auttaa niitä, jotka ovat
huonommassa asemassa. On tärkeää tietää, että
lapsen oikeudet kuuluvat aivan kaikille lapsille, myös
itselle. Jos kokee omia tai muiden oikeuksia loukatta-
van, täytyy uskaltaa ja osata hakea apua.

Jatkakaa toimintaa 2-3 oppilaan ryhmissä:
1. Valitse ensin tarinakorteista vain muutama (2-3), 

jotka otat luokkasi kanssa käsittelyyn. Näin koonti-
vaihe on helpompi.

2. Jaa jokaiselle ryhmälle 1-2 tarinakorttia ja oikeus-
korttimoniste. Oppilaat leikkaavat oikeuskortit irti
toisistaan työskentelyn helpottamiseksi.

3. Pyydä oppilaita miettimään, mitkä oikeuskortit liit-
tyvät mihinkin tarinaan. Joitakin oikeuksia ei välttä-
mättä voi sijoittaa ollenkaan. Oppilaat ryhmittelevät
tarinat oikeuskortteineen esimerkiksi pulpetille tai
liimaavat sinitarralla pahville, josta niitä on helpom-
pi esitellä muille.

4. Kun ryhmittely on tehty, keskustellaan yhdessä 
jokaisesta tarinasta
• Mitkä oikeudet eivät tämän lapsen kohdalla täyty?
• Mitä hän itse tai vanhemmat voisivat tehdä, jotta

asiat paranisivat?
• Mistä voisi hakea apua tilanteeseen?

HARJOITUS 2:

Oikeudet kuuluvat kaikille

• Äidinkieli: esitelmä, tutkielma tai ryhmätyö järjestöistä, jotka toimivat lasten hyväksi 
(esim. UNICEF, Pelastakaa lapset ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, SOS-lapsikylä, 
Lastensuojelun keskusliitto, PLAN).
• Ilmaisutaito: dramatisointi ryhmittäin tarinakorttien pohjalta.



Bega on nyt käynyt nuorten toimintakeskuksessa vuoden ajan. Hän on tuona
aikana oppinut soittamaan kitaraa, harmonikkaa ja kosketinsoittimia. Hän on myös
loistava laulaja ja esiintyjä! Began ylpeys on radio-ohjelma, jota hän pitää toimin-
takeskuksen radioasemalla. Helpottaakseen toimimista radio-ohjelman vetäjänä,
Bega on merkinnyt kaikki CD:t tunnistamisen helpottamiseksi.

Pian Bega lähtee vuodeksi opiskelemaan pistekirjoitusta Fortalezaan.
Muutto uuteen kaupunkiin jännittää, mutta Bega tietää, että koulussa hän
oppii paljon hyödyllistä tulevaa elämää varten. Opiskeluvuoden jälkeen
Bega palaa Casa Grandeen opettamaan muita sokeita lapsia. Hänen
toinen haaveensa on tulla muusikoksi ja säveltäjäksi.

Ennen Casa Grandea - Began tulevaisuus näytti ankealta.
Hänellä ei ollut juurikaan ystäviä ja hän oli aina riippuvainen toisten
avusta. Luultavasti hänen tulevaisuutensa olisi ollut kadulla, kerjä-
läisenä. Nyt tilanne on toinen; hänellä on ystäviä, hän on oppinut
uusia taitoja ja löytänyt harrastuksia. Ennen kaikkea hänellä on nyt
tulevaisuus.

15-vuotias Bega syntyi sokeana. 14 ikävuo-
teen saakka hän ei saanut minkäänlaista nä-
kövamman edellyttämää huolenpitoa tai kou-
lutusta. Began päivät olivat ankeita ja merki-
tyksettömiä. Hän vain makasi riippumatossa
päivät pitkät ja odotti veljiensä paluuta kou-
lusta, jotta hän voisi leikkiä heidän kanssaan.
Began elämä sai uuden käänteen, kun hänen
veljensä Alexandre vei hänet eräänä päivänä
Casa Grandeen, kotikaupungin nuorille pe-
rustettuun taide- ja toimintakeskukseen.

Began tarina
- Brasilia
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Bega on ollut syntymästään saakka
sokea. Sokeuden takia hän ei voi käydä
kylän koulua muiden lasten kanssa.
Päivisin hän vain makaa riippumatossa
ja odottaa veljiensä palaavan koulusta.

Antti  on 8-vuotias. Antin kotitalon
vieressä on kenttä, jossa Antti haluaisi
pelata jalkapalloa kavereidensa
kanssa. Kenttä on kuitenkin melkein
aina isojen poikien käytössä ja nämä
ovat uhanneet lyödä Anttia, jos tämä
yrittää tulla kentälle.

Zlata on kymmenenvuotias. Hän tuli
Romaniasta Suomeen kaksi vuotta
sitten yhdessä isosiskonsa kanssa.
Zlata kaipaa isää ja äitiä ja hän toivoo,
että he voisivat myös tulla Suomeen
asumaan. Mutta vanhempien maa-
hantulo-hakemusten käsittely on kes-
tänyt jo yli vuoden. Kuinka kauan Zlata
joutuu vielä odottamaan...

Liisa pelkää mennä kouluun, koska
koulumatkan varrella on ostoskeskus,
jonka läheisyydessä liikkuu pelottavia
jengiläisiä. Liisa on joutunut pelkonsa
takia joskus jäämään pois koulusta.
Se harmittaa häntä, sillä hän haluaa
menestyä opinnoissa ja tavata
kavereita.

Miguel on 13-vuotias. Hänen maansa
on ollut sodassa naapurimaan kanssa
kolme vuotta. Armeijan upseeri tuli
heidän kotiinsa ja sanoi, että Miguel
on tarpeeksi vanha ja vahva liittymään
sotajoukkoihin, puolustamaan
kotimaataan.

Ahibin perhe asuu Etiopian
kuivuusalueella. Heillä on matkaa
lähimpään terveyskeskukseen 20
kilometriä. Pitkästä matkasta johtuen
Ahibia ei ole koskaan rokotettu ja nyt
hän sairastaa poliota.
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Oikeus koulutukseen
(artikla 28)

Oikeus tasavertaiseen kohteluun
riippumatta kuka olet tai missä asut

(artikla 2)

Oikeus mielipiteeseen
(artikla 12)

Oikeus saada suojaa
hyväksikäyttöä vastaan

(artikla 34)

Oikeus elää perheen kanssa
(artikla 10)

Oikeus saada suojaa
huumeita vastaan

(artikla 33)

Oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan
(artikla 31)

Oikeus terveydenhuoltoon
(artikla 24)

Oikeus tietoon
(artikla 17)

Oikeus saada suojaa väkivallalta
(artikla 19)

Vammaisen oikeus saada tukea
ja apua elämässä

(artikla 23)

Oikeus kohtuulliseen elintasoon
(artikla 27)

O
ik

eu
k

sia



3. LAPSEN OIKEUDET VOIDAAN JAKAA RYHMIIN 20 Oikeuden aika! - Opas lapsen oikeuksiin

5.

TAVOITE:  Tarkastellaan syvemmin
sopimuksen artikloja ja huoma-
taan, että ne voidaan ryhmitellä
esimerkiksi seuraavasti: "Terveys",
"Koulutus", "Suojelu" ja "Osallistu-
minen".

3.3.

• Lyhennelmä Lapsen 
oikeuksien sopimuksesta 
(liite s.49), siitä käytössä 
artiklat 5-40

• Taustapahveja
• liimaa

Tarvikkeet:
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oikeudet voidaan jakaa ryhmiin
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TOIMI NÄIN:
1. Leikkaa artiklat 5-40 irti toisistaan ja jaa kullekin oppilaalle

yksi. Kehota oppilaita lukemaan kortin teksti huolellisesti.
Tarvittaessa selitä vaikeasti ymmärrettävät sanat ja käsitteet.

2. Pyydä oppilaita nyt muodostamaan ryhmiä sen mukaan,
että samaan teemaan sopivat artiklat kerääntyvät yhteen.
Rohkaise oppilaita keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon.
Selitä myös, että jotkut artiklat on vaikeampi ryhmitellä 
ja että ehdottoman oikeaa vastausta ei kaikkien artiklojen
kohdalla voidakaan löytää.

3. Kun kaikki ovat sijoittuneet johonkin ryhmään. 
Pyydä ryhmiä miettimään itselleen nimi, joka yhdistää 
siihen liittyneitä artikloja.

4. Lopuksi ryhmät esittelevät koko luokalle nimensä ja 
kertovat, millaisia artikloja ryhmään kuuluu.

5. Artiklaryhmät on hyvä koota kaikkien näkyville joko taululle
tai piirtoheittimelle. Ne voidaan myös liimata omille 
taustapahveilleen.

Jatkakaa työskentelyä keskustelulla:
• Mitkä oikeudet oli vaikea sijoittaa mihinkään ryhmään? 

Miksi?
• Ovatko jotkut oikeudet sopimuksessa tärkeämmässä

asemassa kuin toiset?
• Pitäisikö joitakin oikeuksia mielestäsi korostaa enemmän?

Miksi?
• Ovatko jotkut oikeudet mielestäsi tärkeämpiä kuin toiset?

Muunnelma:
• Harjoitus voidaan toteut-

taa myös siten, että jae-
taan oppilaat 2-3 hengen
ryhmiin. Kukin ryhmä saa

apsen oikeuksien sopi-
muksen. Ryhmä järjestää
artiklat ryhmiin ja liimaa
ne paperille. Lopuksi koo-
taan harjoitus yhdessä 
luokan kanssa.

Ideoita 
jatkotyöskentelyyn:
• Äidinkieli: Oppilaat tekevät
seinäjulisteen jostakin oikeus-
ryhmästä ("Terveys", "Koulu-
tus", "Suojelu" ja "Osallistumi-
nen"), kooten siihen sopivia
lehtijuttuja, kuvia ja muuta ai-
heeseen sopivaa tietoa.

L



5.

4.4. nimeen ja syntymätodistukseen
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ARTIKLA 7 - Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän
jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja 
kansalaisuuteen.

ARTIKLA 8 - Valtiot varmistavat jokaisen lapsen oikeuden 
henkilöllisyyteen, kansalaisuuteen ja nimeen.

Taustaksi
• Oikeus syntymätodistukseen on lapsen oikeus

• Syntymätodistus mahdollistaa mm. koulunkäynnin ja pääsyn
 terveydenhuoltoon sekä suojelee ennenaikaisilta avioliitoilta ja
 pakkovärväykseltä armeijaan

•  Vuosittain lähes 50 miljoonaa syntyvää lasta jää rekisteröimättä 

•  UNICEF on onnistunut lisäämään rekisteröintiä kehitysmaissa 
 mm. onnistuneiden radio- ja TV-mainoskampanjoiden avulla
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Kootkaa harjoitus:
1. Päivän päättyessä numerolaput
otetaan pois kaulasta ja keskustel-
laan kokemuksesta.

2. Äänestetään, oliko harjoitus
hyödyllinen vai ei. Jos oli niin mik-
si? Voisiko harjoitusta suositella
myös muiden luokkien oppilaille?

3. Mikä numero olisi ollut kiva saa-
da kaulaan? Mitä numeroa oppi-
laat eivät haluaisi kaulaansa?

4. Mitä oppilaat ajattelevat nimis-
tään nyt? Onko nimi tärkeä? Miksi?

Nimi vai numero?TOIMI NÄIN:
1. Kerro oppilaille, että tämän päivän ajan jokainen

luokan oppilas pitää kaulassaan numerolappua.
Lapun numero on kantajansa nimi, jota muiden
tulee hänestä käyttää.

2. Pyydä etukäteen, että myös koulun muut opet-
tajat (ja mahdollisesti myös muiden luokkien 
oppilaat) kutsuvat luokkasi oppilaita numeroni-
millä.

3. Selitä, että tämän päivän kestävän leikin tarkoi-
tus on havainnollistaa, miltä tuntuu tulla kutsu-
tuksi numerolla nimen sijasta.

4. Jaa kullekin oma numerolappu kaulaan 
ripustettavaksi.

5. Oppilaat pitävät päivän mittaan (esim. tuntien
päätteeksi) päiväkirjaa, johon he kuvaavat tun-
temuksiaan ja tapahtumia.

TAVOITE: Oppilaat saavat kokemuksen siitä, mikä mer-
kitys ja arvo on omalla nimellä. Opitaan, että Suomes-
sa kaikkien lasten syntymä huomataan ja rekisteröi-
dään. Tämä merkitsee, että jokainen suomalainen
lapsi on virallisesti olemassa. Monissa maissa asiat
eivät ole näin hyvin, vaan paljon lapsia jää rekiste-
röinnin ulkopuolelle.

Tarvikkeet:
HARJOITUS 1:
• Jokaiselle kaulaan 

numerolla
(esim. 99, 123, 56, 78...)
varustettu lappu

HARJOITUS 2:
• Karimin tarina s. 25

• (suomalainen 
syntymätodistus)HARJOITUS 1:
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Ideoita 
jatkotyöskentelyyn:

TOIMI NÄIN:
1.

2.

3.

4.

Syntymätodistus
HARJOITUS 2:

Lue oppilaille kertomus fi lippiiniläisestä Karimista.

Keskustelkaa, mikä merkitys syntymätodistuksella on.
Mitä Karim saattaa elämässään menettää, jos hän ei saa
syntymätodistusta? Todetkaa, että ilman rekisteröintiä ja
nimeä ihmisellä ei ole oikeuksia. Syntymän rekisteröinti on
ensiarvoisen tärkeä asia ihmisen tulevaisuuden kannalta.
Ilman sitä on:
• Mahdotonta päästä kouluun, terveyskeskukseen tai kirjas- 
 ton asiakkaaksi
• Mahdotonta saada passia ja poistua laillisesti maasta
• Mahdotonta äänestää
• Mahdotonta todistaa täysi-ikäisyyttä
• Vaara joutua naimisiin tai armeijan palvelukseen nuoresta
 iästä huolimatta

Kerro oppilaille, että Suomessa maistraatti saa ilmoitukset
väestötietojärjestelmään rekisteröitävistä tiedoista eri viran-
omaisilta tai suoraan kansalaisilta. Esimerkiksi tieto lapsen
syntymästä saadaan suoraan sairaalasta, minkä jälkeen
maistraatti antaa lapselle henkilötunnuksen. Tieto lapsen
nimestä taas saadaan seurakunnasta tai maistraatista.

Jos mahdollista, tutkikaa oikeaa suomalaista syntymätodis-
tusta luokassa. Mitä eri asioita siinä on kirjattuna?

• Jokainen selvittää oman 
henkilöllisyystunnuksen-
sa ja opettelee sen.

• Tehdään nk. ystäväkir-
jat, jonne luokkatoverit 
ja muut tutut saavat 
kirjoittaa hauskoja tietoja 
itsestään (nimi, paino, 
pituus, hiusten väri, 
lempi väri, lempiruoka, 
lempiohjelma, harras-
tukset, toiveammatti, 
mistä pitää tai mitä 

 inhoaa + oma kuva).
• Lisätietoja löytyy netti-

osoitteesta: http://www.
hel.fi /wps/portal/Helsinki/
Artikkeli?WCM_GLOBAL_

 CONTEXT=/helsinki/
fi /Helsinki+palvelee/
Kun+odotat+lasta



12-vuotiaan Karimin nimi oli rehtorin listassa
ja hänen olisi tarkoitus suorittaa ala-asteen loppukoe
puolen vuoden kuluttua. Karim ei kuitenkaan huoles-
tunut rehtorin ilmoituksesta suuresti. Loppukokeisiin
olisi vielä melkein kuusi kuukautta, johon mennessä
hänen äitinsä varmasti ehtisi järjestää asian. Kun Ka-
rim kertoi asiasta kotona äidille, tämän on vaikea pei-
tellä huolestuneisuuttaan. Miten Karimin koulunkäyn-
nille nyt kävisi?

Viisi vuotta sitten Bu, Karimin äiti, vetosi koulun
rehtoriin, jotta tämä ottaisi Karimin kouluun ilman
syntymätodistusta. Hän lupasi, että hankkii pojalleen
todistuksen mahdollisimman pian. Tärkeintä kuitenkin
olisi, että Karim saisi aloittaa koulun. Karimin kanssa
samanaikaisesti koulun aloitti muitakin sellaisia lapsia,
joilla ei ollut syntymätodistusta.

Sntymätodistuksen hankkiminen osoittautui
hankalaksi. Se vaati paljon rahaa ja erilaisten lomak-
keiden täyttämistä. Lomakkeista Bu jotenkuten selvisi,
mutta erään hakemukseen liitettävän avioliittotodistuk-
sen hankkiminen oli mahdotonta. Bu ja hänen miehensä
hukkasivat todistuksen, kun he muuttivat maalta nykyi-
seen kotikaupunkiin Makassariin. Syntymätodistuksen
hakeminen raukesi ja tilanne tuntui toivottomalta.

"Mikä ihmeen todistus se on?" Karim
ihmetteli, kun rehtori luki ääneen niiden
oppilaiden nimet, jotka eivät ole toimittaneet
kouluun syntymätodistusta. Rehtori sanoi
myös, että kuudesluokkalaiset, jotka eivät
toimita syntymätodistusta, eivät voi osallistua
ala-asteen loppukokeeseen. Loppukokeen
suorittamatta jättäminen taas estää pääsyn
yläasteelle.

Karimin tarina
- Filippiinit

Sitten heräsi toivo. Marraskuussa 1999 maan hal-
litus ilmoitti lahjoittavansa rahat köyhien perheiden
lasten rekisteröintiin. Bu sai Karimin hakemuksen si-
sään rekisterikeskukseen viime hetkellä ja jäi toiveik-
kaana odottamaan tärkeän paperin saapumista. Tam-
mikuussa 2002 Bu sai järkyttävän tiedon - hallituksen
lasten rekisteröintiin lahjoittamat rahat olivat loppuneet
kesken! Yli 4000 todistushakemusta jäi tästä syystä
käsittelemättä, näiden joukossa myös Karimin hakemus.

Huonojen uutisten saapumisesta lähtien
Bu on käynyt viikoittain rekisterikeskuk-
sessa tiedustelemassa Karimin hake-
muksen tilannetta. Erään kerran hän
epätoivoissaan kysyi, kuinka paljon
hänen täytyisi maksaa, jotta voisi saada
todistuksen heti.  Summa oli 5 US$
(~5e), johon Bu:lla ja hänen
miehellään ei olisi mitenkään
varaa. Bu harkitsee rahojen
lainaamista tuttavilta,
vaikka velan ottaminen
tuntuukin pahalta.

Karimin koulunkäynnin jat-
kuminen on vaakalaudalla...
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5.5. terveydenhuoltoon
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Taustaksi
•  UNICEF hankkii rokotukset 70 %:lle 

kehitys maiden lapsista

•  Rokottamalla pelastetaan miljoonien 
lasten henki vuosittain

•  Vuosittain lähes 30 miljoonaa lasta ei saa 
tarvitsemiaan rokotuksia

•  Rokotuksilla voidaan tarjota suoja kuutta 
vaarallisinta lastentautia: kurkkumätää, 
tuhkarokkoa, poliota, jäykkäkouristusta, 
hinkuyskää ja tuberkuloosia vastaan

•  UNICEF tukee terveysasemia perusroko-

ARTIKLA 24 - Lapsilla on oikeus elää mahdollisimman 
terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.

tusten antamisessa sekä levittää tietoa kyliin 
ja yhteisöihin lasten rokottamisen tärkey-
destä

•  A-vitamiini on tärkeä taistelussa infektioita 
 ja hengenvaarallisia tauteja vastaan. 

UNICEF in jakelemalla A-vitamiinilla on 
pelastettu miljoonan lapsen henki vuosina 
1998-2000

A-vitamiini

•  A-vitamiinin puute heikentää vastustuskykyä 
eri tauteja vastaan ja voi lopulta aiheuttaa 
sokeuden

•  A-vitamiinia saadaan mm. äidinmaidosta, 
maksasta, kananmunista, vihreistä kasvik-
sista, hedelmistä sekä palmuöljystä



TOIMI NÄIN:
1.

2.

3. 

4.

5.

TAVOITE: Pohditaan, millaista terveydenhuoltoa lapsi
tarvitsee. Opitaan, että rokotukset ovat maailman-
laajuisesti tärkein tapa suojata ihmisten terveyttä
ja estää tautien leviäminen. Keskustellaan siitä,
miten puhtaus eli hygienia vaikuttaa terveyteen.
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• Lisan tarina s. 29

• rokotuskortti
(lainataan esim. terveydenhoi-
tajalta tai oppilaan oma vanha 
neuvolakortti

Tarvikkeet:

)

Keskustelkaa yhdessä tai pienissä ryhmissä siitä, 
millaisissa tilanteissa lapsi tarvitsee terveydenhoitoa. 
Millaista hoito voi olla ja kuka sitä voi antaa?

Lue oppilaille Lisan tarina. Keskustelkaa siitä, millaisia rokotuk-
sia oppilaat ovat saaneet.

Pyydä koulun terveydenhoitajaa luokkaan kertomaan rokotuk-
sista. Jos mahdollista, monista jokaiselle kopio suomalaisesta 
rokotuskortista. Tutustukaa siihen terveydenhoitajan kanssa. 
Millaisia merkintöjä siihen laitetaan?

Kerro oppilaille:
• Suomessa lapset saavat suojan kymmentä tautia vastaan. 

Vanhemmat pitävät rokotuksia tärkeinä: lähes kaikki suoma-
laiset lapset rokotetaan.

• Maailmassa on lähes 30 miljoonaa lasta, jotka eivät saa tarvit-
semiaan rokotuksia.

• Avustusjärjestöt, kuten UNICEF, tekevät työtä sen puolesta, 
että kaikki lapset saisivat rokotukset ajoissa.

• UNICEF rokottaa tällä hetkellä lähes puolet maailman lapsista.
• Kehitysmaiden lasten tilanteesta huolestuneet ihmiset lahjoit-

tavat rahaa UNICEFille, jotta rokotuksia voidaan hankkia ja 
jotta ne voidaan toimittaa rokotusasemille.

• 20 eurolla voidaan rokottaa yksi lapsi kuutta vaarallisinta 
lastentautia (kurkkumätä, tuhkarokko, polio, jäykkäkouristus, 
hinkuyskä, tuberkuloosi) vastaan.

• Rokotuskampanjoita varten UNICEF rakentaa terveysasemia, 
kouluttaa paikallista terveydenhuoltohenkilökuntaa ja vapaa-
ehtoisia ja pyrkii edistämään lasten syntymien rekisteröintiä, 
jotta rokotusten seuranta on helpompaa.

Kerro oppilaille, että taudit leviävät bakteerien välityksellä. 
Bakteerien leviämistä voi estää puhtaudella.
Keskustelkaa, millaisia yksinkertaisia asioita oppilaat voivat teh-
dä oman puhtauden edistämiseksi (käsien pesu ennen ruokai-
lua ja WC:ssä käynnin jälkeen, hampaiden pesu aamuin ja illoin, 
suihkussa käynti säännöllisesti).

TOIMI NÄIN:

Ideoita
jatkotyöskentelyyn:
• Kuvaamataito:
Tutustutaan kuuden 
yleisimmän rokotet-
tavan lastentaudin 
kuvauksiin ja etsitään 
niistä mahd. lisätie-
toa. Jos taudit olisivat 
olioita, miltä ne näyt-
täisivät? Piirretään tai 
maalataan niistä kuvia 
ryhmissä tai yksin.

• Kuvaamataito:
Tehdään julisteita hy-
gieniaan ja puhtauteen 
liittyen.

• Käsityö:
Tehdään UNICEFin 
“Anna ja  Toivo -nuk-
keja” ja annetaan ne 
adoptoitaviksi 20 euron 
hinnalla. Tämä on 
hinta, jolla yksi lapsi 
voidaan rokottaa kuutta 
vaarallisinta lastentau-
tia vastaan. Tilitetään 
rahat UNICEFille. (oh-
jeet: www.unicef.fi ).



KURKKUMÄTÄ: bakteerin aiheuttama tartuntatauti,
jolle on ominaista nielurisojen ja suulaen peittei-
nen tulehdus, hermosto-oireet, toisinaan myös
kuristustauti

TUHKAROKKO: tuhkarokkoviruksen aiheuttama kuu-
meinen ihottumatauti, jonka useimmat rokotta-
mattomat sairastavat lapsuudessaan

HINKUYSKÄ: bakteerin aiheuttama, herkästi tarttuva
etenkin pienten lasten tauti, jolle ovat ominaisia
voimakkaaseen hinkuvaan sisäänhengitykseen
päättyvät yskänpuuskat

Hauska keksintö:
Rokotteet täytyy pitää viileässä, jotta ne säilyttävät
tehonsa. Kylmäkuljetukset Afrikan kuumilla ja kuivilla
aavikoilla vaativat kekseliäisyyttä. Eräs ratkaisu tähän
ongelmaan on kamelin selkään kiinnitettävä jääkaappi,
joka toimii aurinkopaneelien avulla. Tällainen jääkaappi
painaa noin 300 kiloa ja pitää lääkkeet kylmänä jopa
yli +40° helteellä
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FAKTAA:
Kuusi vaarallisinta lastentautia,

jotka voidaan rokotuksilla ehkäistä:

POLIO: polioviruksen aiheuttama selkäytimen in-
fektiotauti, jolle ovat ominaisia osittain pysyviksi
jäävät lihashalvaukset

TUBERKULOOSI: Tuberkuloosibakteeri aiheuttaa
tulehduksia ja haavaumia iholle ja sisäelimiin.
Tuberkuloosibasilli tarttuu sairastavan henkilön
puhuessa, yskiessä ja etenkin aivastaessa pieniä
pisaroita

JÄYKKÄKOURISTUS: Epäpuhtaassa haavassa kasva-
van bakteerin aiheuttama tauti, ominaista rajut
yleiset lihaskouristukset ja usein kuolema hengi-
tyshalvauksen seurauksena

.



Kun olin 3-vuotias, sairastuin polioon. Olin sairas
pitkään ja vanhempani pelkäsivät, etten selviytyisi
hengissä. Minä kuitenkin selvisin, mutta en enää pys-
tynyt kävelemään. Perheeni oli hyvin köyhä. Vanhem-
pieni vähät rahat hupenivat minun hoitamiseeni. He
alkoivat jo luopua toivosta, kun liikuntakykyni ei tuntu-
nut palaavan. Sukulaisetkin tapasivat ihmetellä: "Kuka
haluaa mennä naimisiin Lisan kanssa, kun hän on
tuollainen rampajalka?" Olin todella surullinen, sillä
en voinut käydä koulua enkä leikkiä muiden lasten
kanssa. Minulla oli tapana istua tien laidassa katso-
massa kun muut pitivät hauskaa. Yleensä kukaan ei
huomioinut minua. Minulla ei ollut ystäviä.

Sitten tapahtui ihme! Kyläämme tuli erään va-
paaehtoisjärjestön jäseniä. He kiersivät taloissa ja
etsivät lapsia, jotka tarvitsisivat erityistä terveyden-
huoltoa. He löysivät minut ja veivät sairaalaan, jossa
minut leikattiin. Minut leikattiin vielä toisenkin kerran
ja pian huomasin, että jalkani alkoivat toimia. Opin
kävelemään kahden puisen kepin varassa. Se oli hieno
hetki elämässäni! Lääkärit kertoivat vanhemmilleni,
että jos olisin saanut poliorokotteen ajoissa en olisi

"Minun nimeni on Lisa. Olen ihan tavallinen
13-vuotias tyttö, joudun vain käyttämään
kainalosauvoja kävellessäni. Vielä muutama
kuukausi sitten liikuin ryömimällä käsieni
varassa. Vartaloni oli vetelä kuin perunasäkki.

rampautunut. Ajatelkaa, että sellainen rokote maksaa
vähemmän kuin pullo limsaa! Kun äitini kuuli tämän,
hän vei heti viisi kuukautta vanhan pikkusiskoni roko-
tettavaksi. Olen iloinen, ettei siskoni tarvitse käydä
läpi samaa surua ja tuskaa, jonka minä koin.

Nyt käyn koulua. 10-vuotias isoveljeni kantaa
minut joka päivä kouluun reppuselässä. Muut lapset
vitsailevat siitä, mutta vitsit ovat
onneksi hyväntahtoisia. Tiedän,
että he eivät halua loukata
minua. Toivon, että jonain
päivänä olen opettaja ja
saan kertoa oppilailleni,
kuinka tärkeää on
rokottaa lapset
poliota vastaan.
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Lisan tarina
- Mosambik
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5.

6.6. koulutukseen
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Taustaksi
•  Lähes 100 miljoonaa lasta ei käy koulua, enemmistö heistä tyttöjä

• Suomessa yläasteelle pääsee 99 % lapsista, Tshadissa 26 % 

•  UNICEF kehittää peruskoulutusjärjestelmiä kehitysmaissa ja
 edistää ennen kaikkea tyttöjen koulunkäyntiä

ARTIKLA 28 - Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi 
peruskoulua.



TOIMI NÄIN:
1.

2.

3.

4.

5.

• Sostikan ja Muunan
tarina s. 33 kopioituna

jokaiselle oppilaalle

Tarvikkeet:
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Kootkaa taululle ajatuksia siitä, mikä on 
koulussa käymisen merkitys. Esimerkiksi:
• tiedot ja taidot kehittyvät elämää varten
• opitaan kunnioittamaan toisia ja toimimaan yhdessä muiden kanssa
• opitaan kunnioittamaan omaa ja vierasta kulttuuria
• opitaan tuntemaan omaa ja muiden kansojen historiaa
• opitaan tuntemaan ja suojelemaan luontoa
• koulutus auttaa aikuisena työpaikan hankinnassa

Kerro oppilaille, että maailmassa on 110 miljoonaa lasta, jotka eivät käy koulua, vaikka halu-
aisivat. Tähän on usein syynä
• Köyhyys, vanhemmilla ei ole varaa laittaa lapsiaan kouluun
• Lasten, erityisesti tyttöjen, täytyy myös osallistua perheen toimeentulon hankkimiseen ja 

auttaa kodin töissä - ei ole aikaa käydä koulua!
• Syy voi olla myös valtioiden päättäjissä. Heillä ei ole tarpeeksi tahtoa, eikä välttämättä tai-

toakaan järjestää maan lasten koulutusasioita kuntoon.

Vaihtakaa ajatuksia myös siitä, että jos jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua, on jokai-
sella heistä myös velvollisuus kunnioittaa muiden oikeutta koulunkäyntiin esim. pitämällä yllä 
työrauhaa jne.

Oppilaat lukevat (tai opettaja lukee) Sostikan ja Muunan tarinan.
Pohditaan yksin tai pareittain vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Miksi tytöt eivät esimerkiksi Nepalissa pääse kouluun?
• Miksi tyttöjen pitäisi päästä kouluun?
• Miksi on tärkeää että koulunkäynnin mahdollisuudet ovat samanlaiset tytöille ja pojille?
• Millaiseksi oppilaat arvioivat osa-aikakoulujärjestelmän? Mitä hyvää, mitä huonoa?
• Millainen tulevaisuus odottaa Sostikaa? Entä Muunaa?

Jatkakaa harjoitusta keskustelulla:
• Kootkaa yhdessä vastauksia em. kysymyksiin.
• Pohtikaa, tarvitsevatko kaikki maailman lapset samanlaisen koulutuksen? 
 Tarvitsevatko kaikki suomalaiset lapset samanlaisen koulutuksen?
• Mitkä asiat ovat oppilaiden mielestä kaikista tärkeimpiä koulunkäynnissä?
 Mitkä asiat ovat vähiten tärkeitä?

TAVOITE: Oppilaat pohtivat koulutuksen
merkitystä omassa elämässään. Mikä merkitys
sillä on heille nyt, entä tulevaisuuden kannalta?
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© UNICEF/Nepal/KARVINEN

Ideoita jatkotyöskentelyyn
- Syventykää sukupuolten välisiin eroihin. Onko niitä?

•  Pohtikaa ryhmissä tyttöjen ja poikien eroavaisuuksia: mistä tytöt / pojat tykkäävät, mitä 
harrastavat, millaisia leikkejä leikkivät, miten tykkäävät pukeutua, missä asioissa tai
oppiaineissa ovat yleensä hyviä, mitkä ovat lempivärit, mitä kotitöitä tekevät kotona jne.

•  Ryhmät voivat koota pohdinnan tulokset esimerkiksi julisteiden tai kuvien muodossa 
luokan seinälle.

•  Keskustelkaa, mistä tällaiset käsitykset syntyvät, ovatko erot tyttöjen ja poikien välillä 
todellisia? Onko luvallista toimia näiden mallien vastaisesti - “Saako tyttö tykätä jalkapal-
losta?” “Voiko poika tykätä leipomisesta?”

•  Pohtikaa mitä tarkoittavat tasa-arvo ja valinnanvapaus. Pohtikaa niiden merkitystä
koulussa, harrastuksissa ja kotona.

•  Kerro, että Muunan ja Sostikan tarina on tositarina epätasa-arvosta Nepalissa. 
Monessa maassa eri puolilla maailmaa tytöt ovat aliarvostettuja. He eivät voi vapaasti 
päättää omasta koulunkäynnistään, harrastuksista, pukeutumisesta ja naimisiinmenosta.

–  Tutustukaa koulunkäyntiin Tansaniassa nettioppimisympäristössä: 
www.unicef.fi /koulut > oppimisympäristö.

Lukutaitofaktaa
• Suomalaisista 99 % on
 lukutaitoisia

• Nepalilaisista 41,5 % on
 lukutaitoisia
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© UNICEF

UNICEFin osa-aikakoulut on suunnitel-
tu niille työtä tekeville lapsille, jotka eivät pääse 
tavalliseen kouluun. UNICEFin osa-aikakoulussa 
he oppivat lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan ja 
esimerkiksi saavat tietoa terveydestä, sanitaatiosta 
ja lastensuojelullisista asioista. Opetusta annetaan 
noin kaksi tuntia päivässä oppilaille sopivana aika-
na. 

9-Vuotias Sostika on iloinen. Hän saa 
jatkaa osa-aikakoulusta oikeaan kouluun! Sostika 
on etuoikeutettu, sillä työtä tekevien lasten on 
usein vaikea yhdistää koulunkäynti ja työteko. Noin 
kolmasosa alle neljätoistavuotiaista työskentelee 
säännöllisesti. Noin puolet tytöistä avioituu ennen 
18-vuoden ikää ja he muuttavat miehensä mukana 
pois. Onneksi Sostika saa mahdollisuuden käydä 
koulua. Nyt hän osaa jo lukea ja kirjoittaa ja tietää, 
että esimerkiksi kädet pitää pestä ennen ruokailua. 
Koulun käytyään Sostikalla on samat tulevaisuuden 
mahdollisuudet kuin muillakin koulun käyneillä 
lapsilla. 

Sostikan ja
Muunan tarina 
-Nepal
Nepal on hyvin köyhä maa. Monessa 
perheessä lasten, erityisesti tyttöjen, 
täytyy osallistua perheen elättä miseen. 
Siksi koulunkäyntiin ei aina jää 
aikaa. Pienestä pitäen erityisesti tytöt 
hoitavat pikkusisariaan, valmistavat 
ruokaa, siivoavat sekä tekevät raskaita 
peltotöitä. 

Sostikan ystävä Muuna kävi osa-aikakoulua puoli 
vuotta.  Nyt hän on surullinen, koska vanhemmat eivät 
päästä häntä enää oikeaan kouluun yhdessä Sostikan 
kanssa. Isä ja äiti tarvitsevat Muunaa kokopäiväsenä 
apuna taloustöissä ja riisipellolla, sillä Muunan 
veljet ovat aloittaneet koulunkäynnin, 
eivätkä enää ehdi auttamaan. 
Muuna kertoo rohkeasti omasta 
elämästään: ”Olen pettynyt 
vanhempiini. He pilaavat elämäni 
estämällä koulunkäynnin jatka-
misen. Minun lapsillani 
on oltava paremmat 
mahdollisuudet. 
Jos minä saan 
tytön, teen kaik-
keni että hän saa 
käydä koulua.”



5.

7.7. suojeluun väkivallalta ja
hyväksikäytöltä
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Taustaksi
• Arviolta 1,2 miljoonaa lasta joutuu lapsikaupan uhriksi vuosittain 

• Lapsikaupan syynä on usein se, että perheet eivät enää kykene huolehtimaan 
lapsista. UNICEF tekee ennaltaehkäisevää työtä tukemalla perheitä ja kouluttamal-
la viranomaisia, jotta lapset eivät altistuisi minkäänlaiselle hyväksikäytölle 

• UNICEF kouluttaa psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja opettajia toimimaan 
hyväksikäytettyjen ja väkivaltaa kokeneiden lasten auttajina, rakentaa turvakoteja 
katulapsille ja pyrkii pitämään yllä keskustelua lasten suojelusta  

ARTIKLA 36 - Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä. 
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•Marian tarina
(s. 36) monistettuna jokaiselle oppilaalle

• Uskalla kertoa!
-kortteja (s. 37) monistettuna

Tarvikkeet:

Ideoita jatkotyöskentelyyn:
• Ilmaisutaito: Käsikirjoitetaan ja tehdään
ryhmissä video Uskalla kertoa! -korttien tai
itse keksityn tarinan pohjalta
• Äidinkieli: Kirjoitetaan sellaisesta omasta
kokemuksesta, jossa vaikean asian kertomi-
nen on helpottanut
• Ottakaa selvää, mitä ovat auttavat puheli-
met. Kuka niihin voi soittaa ja millaisissa
asioissa?

.

.

TAVOITE: Opitaan ymmärtämään, että itseen 
kohdistuvaa väkivaltaa vanhempien, sisa-
rusten, kavereiden tai kenenkään taholta 
ei saa hyväksyä.

Suomen lastensuojelulain (2007/417: 25§) mukaan koko 
koulun henkilökunnalla on velvollisuus viipymättä ilmoit-
taa salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalitoi-
melle, jos he kohtaavat lapsen, jolla on hoidon tai huolen-
pidon tarve, tai jonka kehitystä jokin olosuhde vaarantaa.

TOIMI NÄIN:
1. Kerro oppilaille, että lapset tarvitsevat eri-
tyistä suojelua ja huolenpitoa, sillä he eivät 
ole tarpeeksi vahvoja ratkaisemaan kaikkia 
ongelmia itse. Suurin osa aikuisista huoleh-
tii lapsistaan, mutta on niitä, jotka eivät tätä 
vastuuta kanna. Tällaisessa tilanteessa lapsen 
on hyvä tietää, mitä pitää tehdä ja keneltä voi 
pyytää apua.

2. Lue lapsille Marian tarina ja keskustelkaa 
siitä, miten Maria selviytyi. Mitä eri vaihtoeh-
toja hänellä olisi voinut olla ratkaista tilanne? 
Miten tapahtumat voivat vaikuttaa hänen 
tulevaisuuteensa? Pohtikaa myös, millaisia 
muita ongelmia lapsilla yleensä voi olla ja 
kenen puoleen (esim. aikuiset lapsen elämäs-
sä, kaverit, auttavat puhelimet, keskustelu-
palstat, kuraattori, terveydenhoitaja) lapsi voi 
kääntyä ongelmissaan? Korosta, että vaikka 
ongelmista puhuminen on usein vaikeaa ja 
voi jopa hävettää, niiden selvittäminen tekee 
lopulta olon paremmaksi.  Pyydä koulun ter-
veydenhoitaja tai kuraattori luokkaan esittäy-
tymään ja rohkaisemaan oppilaita puhumaan 
ongelmistaan.

Jatkakaa harjoitusta roolileikillä:
1. Jaa oppilaat 3-4 oppilaan ryhmiin ja anna jo-
kaiselle ryhmälle yksi Uskalla kertoa! -kortti (kai-

killa ryhmillä sama kortti, muutamalla ryhmällä 
sama kortti tai kaikilla ryhmillä eri kortti).

2. Pyydä ryhmiä dramatisoimaan tarina ja 
siihen sopiva loppuratkaisu. Tarkoituksena on, 
että tarinan päähenkilön ongelma näytelmän 
lopuksi ratkeaa lapsen kannalta parhain päin.

3. Vaihtoehtoisesti ryhmät voivat piirtää tari-
nasta sarjakuvan ja esitellä sen luokalle.

4. Ryhmät esittelevät tuotoksensa ja loppu-
ratkaisuista keskustellaan. Keksivätkö oppilaat 
muita vaihtoehtoisia ratkaisuja?



" Vuosi sitten muutin asumaan enoni luokse, joka
lupasi huolehtia minusta ja lähettää minut kouluun.
En kuitenkaan päässyt kouluun, vaan jouduin huolehti-
maan hänen 3-vuotiaasta tyttärestään. Hänen vaimon-
sa löi minua koko ajan ilman mitään syytä. Myös
enoni hakkasi minua kepillä ja puukauhalla.

Kesällä, kun oli kuivaa ja kylään ei tullut vettä,
jouduin hakemaan sitä kaivolta neljän tunnin kävely-
matkan päästä. Eräänä päivänä tunsin itseni todella
sairaaksi ja sanoin heille, että en millään jaksa lähteä
hakemaan vettä. Enon vaimo suuttui tästä silmittö-
mästi ja hakkasi minua. Olin aivan epätoivoinen ja
karkasin heidän luotaan kaupunkiin, jossa pääsin
erään vanhan pariskunnan luokse turvaan. Enoni
kuitenkin löysi minut jo seuraavana päivänä ja vei
takaisin kotiinsa. Siellä hän hakkasi minua niin, että
korvastani alkoi vuotaa verta. Karkasin sairaalaan ja
sieltä sainkin apua, mutta he kertoivat minulle, että
vasen korvani ei ehkä koskaan tulisi ennalleen.

12-vuotiaan Marian elämä ei ole ollut
helppoa. Näin hän kertoo elämästään.

Sairaalasta pääsin onneksi asumaan erään toisen
sukulaisen luokse, joka kohtelee minua hyvin. Teen
hänen kotonaan pieniä taloustöitä ja saan siitä pientä
palkkaa. Aamupäivisin käyn
koulua kylän muiden lasten
kanssa. On hienoa oppia
lukemaan ja kirjoittamaan.
Kuulo vasemmassa kor-
vassani on kuitenkin
edelleen huono ja näen
joskus painajaisia
siitä, mitä mi-
nulle tapahtui."
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Marian
tarina
- Tansania
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Jaanan ja Kallen äiti ei ole terve. Hän
ei jaksa siivota kotona, eikä aina muista
ostaa ruokaa kotiin. Monina iltoina Jaana
ja Kalle joutuvat menemään nälkäisinä
nukkumaan, koska äiti ei jaksa laittaa
ruokaa. Joskus Jaana varastaa rahaa
äidin lompakosta ja ostaa niillä sipsejä
itselleen ja Kallelle.

Kerran äiti joutui sairaalaan ja he joutui-
vat hoitoon vieraaseen perheeseen. Se
tuntui Jaanasta ja Kallesta pahalta, ei-
vätkä he halua sen tapahtuvan uudel-
leen. Jaana ja Kalle päättävät kertoa
tilanteestaan Jaanan opettajalle. Mitä
sitten tapahtuu?

Pekka on 5-vuotias. Hänellä on 10-
vuotias serkku, Tomi. Pekan ja Tomin
perheet viettävät paljon aikaa yhdessä.
Pekka pelkää Tomia, sillä kun vanhem-
mat eivät näe, Tomi rikkoo Pekan leluja
ja haukkuu häntä ilkeillä nimillä.

Tomi on Pekkaa paljon suurempi, eikä
välitä vaikka Pekka huutaa ja pyytää
Tomia lopettamaan. Joskus Pekalla on
mustelmia käsivarsissa tappelujen jäljil-
tä. Pekka päättää kertoa tilanteesta isälle,
vaikka Tomi on uhannut hakkaavansa
Pekan, jos tämä kertoo jollekin. Mitä
sitten tapahtuu?

Liisa on 7-vuotias. Kun isä ja äiti ovat
myöhään töissä, Liisaa hoitaa nuori nai-
nen nimeltään Mari. Mari on kymmenen
vuotta Liisaa vanhempi. Välillä Liisalla
ja Marilla on oikein mukavaa yhdessä.
He juttelevat ja leikkivät Liisan leluilla.

Mutta kun Marin poikaystävä tulee käy-
mään, Mari muuttuu ilkeäksi. Mari ja
poikaystävä pakottavat Liisan mene-
mään omaan huoneeseensa. Jos Liisa
yrittää tulla ulos huoneesta, he huutavat
hänelle ja kerran Marin poikaystävä löi
Liisaa poskelle. Liisa kertoi asiasta tädil-
leen Helenalle. Mitä tapahtuu, kun Hele-
na kertoo Liisan äidille?

Kaisan äidillä on Perttu-niminen veli.
Perttu-eno tulee usein tervehtimään äitiä
ja tuo aina karkkia Kaisalle. Aluksi Kaisa
piti Pertusta kovasti, mutta kerran Perttu
vei Kaisan elokuviin ja silitti elokuvan
aikana Kaisan jalkoja. Se tuntui Kaisan
mielestä epämiellyttävältä.

Äidin täytyy mennä muutamaksi päiväksi
sairaalaan, joten äiti pyytää Perttua vah-
timaan Kaisaa pariksi yöksi. Kaisaa pe-
lottaa, että Perttu saattaa taas yrittää
koskea häneen. Kaisa kertoo pelostaan
parhaalle ystävälleen Miralle. Mira kertoo
Kaisan huolista omalle äidilleen, joka
päättää puhua asiasta Kaisan äidille.
Mitä tapahtuu, kun Kaisan äiti saa tietää?
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Taustaksi
• Maailmassa on arviolta yli 200 miljoonaa lap-

sityöläistä

• Lapsityöläiset työskentelevät mm. pelloilla, 
kodeissa, verstaissa, kutomoissa, baareissa ja   
tehtaissa. Suuri osa lapsityöläisistä työsken-
telee kaupunkien kaduilla

• UNICEFin tavoitteena on rikkoa noidankehä, 
jossa köyhyys pakottaa lapset työhön

ARTIKLA 31 - Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan 
sekä taide- ja kulttuurielämään.

ARTIKLA 32 - Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen 
opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään.

 perheen elannon hankkimiseksi. UNICEFin 
ohjelmassa on kolme pääkohtaa:

1. Laadukkaan perusopetuksen takaaminen 
kaikille lapsille

2. Perheiden taloudellisen tilanteen turvaa-
minen esim. pienluotoilla

3. Lapsityöstä tiedottaminen ja lapsen 
oikeuksista tiedottaminen
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TOIMI NÄIN:
1.

2.

3.

 

4.

5.

6.

• Hafizin tarina s. 41

Tarvikkeet:

Lue oppilaille Hafi zin tarina.

Keskustelkaa, mikä tarinassa on oppilaiden mielestä väärin.
Mihin Hafi zilla pitäisi olla oikeus? Miksi?

Kerro oppilaille:
• Miljoonat lapset ympäri maailmaa joutuvat työskentelemään viljelmillä ja tehdastyössä 

sekä palveluammateissa, esimerkiksi kotiapulaisina ja katumyyjinä. 
• Lapsityön taustalta perimmäisenä ongelmana löytyy köyhyys - lasten on osallistuttava 

perheen välttämättömän toimeentulon hankkimiseen, koska vanhemmat ovat köyhiä - tai 
heitä ei ole. On hoidettava pikkusisaruksia ja taloustöitä vanhempien ollessa pellolla jne. 
Vanhemmat eivät siis laita lapsia töihin rakkaudettomuuttaan vaan pakon edessä.

• Lapsityövoimaa käytetään siksi, että se on halpaa. Lapsityöläisille 
 maksetaan äärimmäisen pientä palkkaa, joten työnantaja hyötyy 

tästä enemmän kuin aikuisista työntekijöistä. Lapset eivät myös-
kään osaa tai uskalla vaatia parempaa korvausta tai kohtelua.

• Raskas ja usein myös vaarallinen työ aiheuttaa pysyviä vaurioita 
lapsen keholle ja mielelle. Vastuu perheen elättämisestä on liian 
suuri taakka lapsen kannettavaksi. Lapsityön uhreista tulee 

 vakavia ja hymyttömiä. He voivat menettää kokonaan kykynsä 
 leikkiä ja olla lapsi.

Keskustelkaa tarkemmin siitä, mikä on lapsityötä. Koulunkäynti 
ja kohtuulliset kotityöt eivät ole lapsityötä, vaan lasta kehittäviä 
ja kasvattavia asioita. Aikaa täytyy jäädä kuitenkin myös leikkiin 
ja lepoon.

Pohtikaa, mitä tarkoitetaan sanonnalla: “Leikki on lapsen työtä”.
Miksi leikki ja lepo ovat lapselle tärkeitä?

Millaisia töitä oppilaat tekevät kotona?
Mitkä ovat ikäviä tehtäviä, entä mieluisia?

Ideoita
jatkotyöskentelyyn:
• Äidinkieli: Kirjoite-
taan tarinoita omaan 
elämään liittyen, esi-
mer  kiksi: “Näin minä 
rentoudun” tai “Haus-
kin leikki, jonka tiedän”.
• Äidinkieli: Pidetään 
kotona kotityöpäivä-
kirjaa, johon kirjataan 
mieluisia ja ei niin 
mieluisia kotitöitä ja 
luetaan sitä koulussa 
toisille.
• Liikunta: Keksitään 
ryhmissä fyysisiä 
rentoutustuokioita ja 
pidetään niitä toisille 
esimerkiksi liikunta-
tunnilla tai oppituntien 
välissä.

TAVOITE: Pohditaan, mitä tarkoittaa sanonta “Leikki on
lapsen työtä”. Mikä merkitys on leikkimisellä lapsen
elämässä? Mitä on lapsityö ja miksi se on vaarallista?
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Lapsityövoiman käyttö on monimutkainen ongelma, joka ei poistu maailmasta
hetkessä. Jokainen ihminen voi kuitenkin vaikuttaa sen vähenemiseen pienillä
arkisilla teoilla.

Suomeen tuodaan jatkuvasti tuotteita, joiden valmistamisessa on saatettu käyttää
lapsityövoimaa, esimerkkinä: kahvi, tee, banaanit, jalkapallot, kengät ja vaatteet.
Kuluttajina meillä on oikeus saada tietoa tuotteiden alkuperästä. Me voimme yrittää
valita kaupan hyllyltä tuotteita, joiden valmistuksessa ei ole käytetty lapsityövoimaa.

Toimintaidea!
• Jakautukaa 2-3 oppilaan ryhmiin ja valitkaa muutama tuote esimerkiksi seuraavasta

listasta: banaani, kahvi, tee, kaakao, jalkapallo, lenkkitossut, t-paita, shortsit, 
koulureppu, viivain, pyyhekumi

• Vierailkaa jossakin paikkakuntanne tavaratalossa tai ruokakaupassa tai ottakaa 
yhteyttä maahantuojaan ja yrittäkää selvittää valitsemistanne tuotteista seuraavat
asiat:

• missä maassa tuote on valmistettu?
• miten myyjä tai maahantuoja on selvittänyt tuotteen alkuperän?
• onko tehtaiden valmistusolosuhteita tutkittu, miten?
• miten voidaan varmistua siitä, ettei kyseisen tuotteen valmistuksessa ole 

käytetty lapsityövoimaa?

© UNICEF/Karvinen



Hafizin tarina
- Palestiina
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Joka päivä Hafi z pesee autojen ikkunoita kes-
kikaupungin suurimmassa tienristeyksessä. Palkka 
raskaasta työstä paahtavassa auringonpaisteessa 
ei ole järin suuri, mutta se on välttämätön perheen 
toimeentulon kannalta.

Vaikka elämä on raskasta ja väsyttävää, Hafi z 
saa onneksi käydä myös koulua. Joskus hän tosin 
joutuu jäämään kotiin, koska on niin väsynyt edel-
lisen päivän työstä etteivät silmät pysy auki oppitun-
neilla.

Pian koittaa kesä ja koulut sulkeutuvat kah-
deksi kuukaudeksi. Hafi z ei odota koulun loppumista 
erityisen innokkaasti, sillä kesä ei merkitse hänelle 
rentouttavaa lomaa ja hauskoja leikkejä, vaan pitkiä 
ja kuumia työpäiviä tienristeyksessä.

Hafi z on 11-vuotias palestiinalaispoika. 
Hän asuu levottomalla ja sotaisalla Gazan 
alueella Zatoun -nimisessä kaupungissa.
Hänellä on seitsemän sisarusta. Hafi zin isä 
kuoli puoli vuotta sitten. Siitä lähtien 
Hafi z on joutunut osallistumaan perheen 
elättämiseen.



5.

9.9. osallistua ja ilmaista mielipiteitä
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Taustaksi
• Keväällä 2002 UNICEF järjesti New Yorkissa YK:n lastenasiain 

erityisistunnon yhteydessä historiallisen lasten foorumin, 
jonne kokoontui yli 400 lasta ja nuorta 154 eri maasta keskus-
telemaan lasten asioista

• Vuonna 2007 järjestettiin sopimuksen toinen seurantakokous, 
johon osallistui myös lapsia ja nuoria

ARTIKLA 12 - Lapsella on oikeus ilmaista omat mieli-
piteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa.

ARTIKLA 15 - Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia 
yhdistyksissä.
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TAVOITE:  Pohditaan missä ja miten lapset voivat vai-
kuttaa. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista. Opitaan
ymmärtämään, että omat asenteemme ja käyttäytymi-
semme vaikuttavat siihen, kuinka muut suhtautuvat
meihin ja kuinka mielipiteitämme kuunnellaan.

TOIMI NÄIN:
1. Lue oppilaille artikkeli "Tampereen Lasten Parlamentti".

2. Pohtikaa yhdessä lasten parlamentin ideaa, mitä hyviä puolia siinä on? 
Mitä mieltä oppilaat ovat lasten parlamentin esittämistä aloitteista?

3. Kuinka moni voisi kuvitella osallistuvansa tämäntapaiseen toimintaan? 
Millaisia asioita oppilaat ajaisivat lasten parlamentin jäseninä?

4. Miettikää yhdessä, mitä muita tapoja tai paikkoja on vaikuttaa omaan elämään (koti, har-
rastukset, koulu). Oppilaat voivat kertoa omista vaikuttamiskokemuksistaan em. paikoissa.

5. Pohditaan, miten oppilaat voisivat omassa koulussanne / luokassanne osallistua paremmin
päätöksentekoon.

6. Keskustelkaa siitä, miten ajatukset ja ehdotukset kannattaa viedä eteenpäin, jotta aikuisetkin
ottaisivat ne vakavasti. Tee oppilaiden kanssa harjoitus "Niin metsä vastaa kuin sinne 
huudetaan".

7. Tehkää koko luokan voimin tai pienissä ryhmissä muutama aloite, jotka pyrkivät kehittämään
kouluanne viihtyisämmäksi. Aloite voi liittyä esimerkiksi: ruokailuun, välituntikäytäntöihin,
välineisiin tai tiloihin, käytävällä oleskeluun jne.

8. Miettikää, miten viette aloitteita koulussa eteenpäin
• kutsukaa koolle koko koulun yhteinen kokous
• lähettäkää edustajat opettajien tai vanhempaintoimikunnan kokoukseen

 • sopikaa neuvottelu rehtorin kanssa
• ehkää aloitteesta video, jossa esittelette "ongelman" ja ehdotatte ratkaisua. 

Näyttäkää video aamunavauksessa tai opettajankokouksessa.
• laatikaa kirje koulutoimenjohtajalle

 • kirjoittakaa kantaaottava kirjoitus paikallislehteen tai koulun lehteen

Tehdään aloite

HARJOITUS 1:

Tarvikkeet:

HARJOITUS 1:
• "Tampereen Lasten
Parlamentti -artikkeli s. 45

HARJOITUS 2:
• "Opettavainen tarina" s. 44

• piirustuspaperia
• värikynät

t
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TOIMI NÄIN:
1. Lue oppilaille "Opettavainen tarina":

"Olipa kerran nainen, joka päätti muuttaa asumaan uuteen kaupunkiin. Hän tuli erään
kaupungin portille ja kohtasi siellä vartijan. Vartija ei päästänyt naista heti sisään, vaan
esitti tälle kysymyksen: "Millaisia ihmisiä olivat entisen kotikaupunkisi asukkaat?"
Nainen vastasi: "He olivat ikäviä, riidanhaluisia, juoruilevia ja kaikin puolin epämiellyttäviä."
Tähän portinvartija sanoi: "Tässä kaupungissa ihmiset ovat juuri tuollaisia kuin kuvailit.
Sinun ei kannata jäädä tänne. Ehdotan että jatkat matkaasi."

Muutaman päivän kuluttua tuli toinen nainen tuon saman kaupungin portille ja pyysi
päästä sisään kaupunkiin. Portinvartija esitti naiselle saman kysymyksen kuin aikaisem-
minkin: " Millaisia ihmisiä olivat entisen kotikaupunkisi asukkaat?"
Nainen vastasi: "He olivat ystävällisiä ja toisistaan huolehtivia. Vaikeudet he kohtasivat
rohkeina ja toivottivat muukalaiset aina tervetulleiksi koteihinsa."
Tähän portinvartija sanoi: "Tervetuloa kaupunkiimme, sillä täällä ihmiset ovat juuri noin
ystävällisiä ja auttavaisia kuin kuvailit, sopeudut varmasti joukkoomme!"

2. Pohtikaa tarinan opetusta. Mikä on sen viesti lukijalle? Jos tarpeellista esitä kysymyksiä:
• Miksi ensimmäinen nainen ei päässyt sisään kaupunkiin?
• Miksi toinen nainen pääsi kaupunkiin?
• Mitä portinvartija yritti kysymyksensä avulla selvittää kaupunkiin tulevilta vierailta?
• Miksi kaupungin asukkaat olivat laittaneet vartijan portille?
• Mikä on positiivisen asenteen ja hyvien käytöstapojen merkitys luokassa, kotona, kavereiden

keskuudessa?
• Mitä tarkoitetaan sanonnalla: "Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan."
• Onko oppilaille itselleen sattunut tilanteita, joissa positiivinen asenne on vaikuttanut siihen,

että asia on ratkennut heille myönteisesti?

3. Jatkakaa harjoitusta piirtäen:
• Pyydä jokaista piirtämään vihkoonsa kaupunkiin sisään yrittäneiden naisten kuvat ja 
keksimään molemmista naisista kuusi adjektiivia, jotka kuvaavat heidän luonteenpiirteitään
ja asennettaan.
• Kootaan adjektiivit molemmista naisista yhdessä taululle.

Niin metsä
vastaa kuin sinne huudetaan

HARJOITUS 2:
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Tampereen Lasten Parlamentti, tamperelaisten las-
ten oma vaikuttamiskanava, perustettiin vuonna 2001 LOVE-
projektin (Lasten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen) 
myötä. Osaksi Tampereen kaupungin nuorisopalvelujen toi-
mintaa Lasten Parlamentti vakiintui vuonna 2004. Lasten 
parlamenttitoiminta on tarkoitettu alakoulu-ikäisille, 7-12 
–vuotiaille lapsille. Toimintaa ohjaa nuoriso-ohjaaja. Toimin-
nan tavoitteena on lisätä tamperelaisten lasten osallistumis-
kokemuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Tampereen Lasten Parlamentilla on ollut oma 10 
000 euron suuruinen toimintaraha vuodesta 2003 lähtien. 
Toimintaraha, kuten oppilaskuntatoiminnan käynnistäminen 
ja skeittipaikka -hankekin, ovat aiheita, joista Tampereen Las-
ten Parlamentti on tehnyt aloitteita. Viime vuosina aloitteita 
on tehty mm. kouluterveydenhoitajien lisäämiseksi Tampe-
reen kouluihin ja oppilasmäärien pienentämiseksi luokissa. 
Kouluterveydenhoitaja-aloitteen tueksi kerättiin adressi, jon-
ka allekirjoitti lähes 5000 alakoululaista! Aloitteiden aiheet 
nousevat lasten keskusteluista ja niitä otetaan myös vastaan 
kahdesti vuodessa koulujen edustajat yhteen keräävässä 
suurkokouksessa. 

Suurkokouksissa päätetään mm. Tampereen Lasten 
Parlamentin toimintaa koskevista asioista, jaetaan stipen-
dejä, otetaan kantaa ajankohtaisiin, lasten elämään liittyviin 
asioihin ja valitaan kaksivuotinen hallitus. Hallitus toimii 
Tampereen Lasten Parlamentin edustajistona. Se valmiste-
lee suurkokoukset ja niihin tulevat aiheet, kuten Tampereen 
Lasten Parlamentin talousarvion ja toimintasuunnitelman. 
Hallituksen jäsenten tehtävä on toimia tamperelaisten lasten 
äänitorvena tekemällä aloitteita ja ottamalla kantaa erilaisiin 
lapsiin liittyviin asioihin. Hallituksen jäsenet esittelevät myös 
Lasten Parlamentin toimintaa ja osallistuvat erilaisiin, kau-
pungissa kokoontuviin työryhmiin.  

Tampereen Lasten Parlamentin toimintaan voi pääs-
tä mukaan kuka tahansa tamperelainen lapsi. Suurkokouksiin 
ja sen kautta hallitustoimintaan pääsee koulujen oppilaskun-
tatoiminnan kautta. Eri puolilla Tamperetta kokoontuviin alu-
eellisiin toimikuntiin pääsee kuka tahansa 7-12-vuotias lapsi. 

Tampereen Lasten 
Parlamentti

Toimikuntien toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lasten asioihin 
asuinalueilla ja saada lapsi sen myötä kiinnostumaan lähiympä-
ristöstään osallistuen sen kehittämiseen ja saamalla vaikuttamisen 
kokemuksia. Alueelliset toimikunnat mm. järjestävät omalla asuin-
alueella erilaisia toimintoja, kuten lasten asukasiltoja, aloitteiden ja 
kannanottojen tekemisen ohella. Toiminta on vapaamuotoisempaa 
ja toimikunnat kokoontuvat alueiden nuorisokeskuksissa.

Tampereen Lasten Parlamentti toimii tiiviissä yhteistyössä 
kaikissa Tampereen alakouluissa toimivien oppilaskuntien hallitus-
ten ja niitä ohjaavien opettajien kanssa. Nuoriso-ohjaaja osallis-
tuu oppilaskuntien hallitusten ja ohjaavien opettajien koulutuksiin. 
Tampereen Lasten Parlamentti pyrkii myös saamaan asiasisältöjä 
oppilaskuntien hallitusten toimintaan. Samalla Lasten Parlamentil-
la on oiva väylä saada mielipiteitä eri asioista suureltakin joukolta 
lapsia. Yhteistyötä Tampereen Lasten Parlamentti tekee myös mui-
den Suomessa toimivien Lasten Parlamenttien kanssa. Tärkeitä 
yhteistyötahoja ovat myös niin oman kaupungin lap-
siasiamies kuin valtakunnallinen lapsiasiaval-
tuutettukin. 

Tampereen Lasten Parlamentin
toiminta on mukavaa tekemistä ja 
asioihin vaikuttamista, lasten itsensä 
näköisellä tavalla. Toiminnan myötä on 
mahdollisuus saada kokemus vaikutta-
misesta ja osallistavasta teke-
misestä, kokea sen ilo 
ja riemu. Kuten lapset 
itse sanovat, heillä 
on harrastus, joka
 on tärkeä ja jolla 
on merkitystä!

Miia Nivala
Tampereen 
kaupungin 
nuorisopalvelut



5.

10.10. ja velvollisuudet
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• Valkoisia ja punaisia 
paperilappuja

• Matiaksen tarina s. 48

Tarvikkeet:

©
 U

N
IC

E
F

ARTIKLA 13 - Lapsella on oikeus 
ilmaista mielipiteensä, 
kunhan ne eivät loukkaa 
muiden oikeuksia.

TAVOITE: Oppilaiden tulisi ymmär-
tää, että heille kuuluviin oikeuksiin 
liittyy myös velvollisuus kunnioit-
taa toisten oikeuksia.



TOIMI NÄIN:
1. Jaa oppilaat 3-4 henkilön ryhmiin. 

Anna jokaiselle ryhmälle 10 valkoista paperilappua.

2. Pyydä ryhmiä kirjoittamaan lapuille tärkeimmät oikeudet, 
jotka heillä mielestään on. Apua voi katsoa Lapsen oikeuksien
sopimuksen lyhennelmästä.

3. Kun ryhmät ovat kirjanneet tärkeimmät oikeutensa, selitä, 
että jokaisen oikeuden mukana seuraa velvollisuus/ velvolli-
suuksia
Esimerkiksi:
• Jos sinulla on oikeus ajaa autoa, on sinulla velvollisuus 

ajaa liikenteessä sääntöjen mukaan muiden turvallisuutta
vaarantamatta

• Jos sinulla on oikeus tulla kuunnelluksi, on sinulla velvolli-
suus kuunnella ja kunnioittaa muiden mielipiteitä

4. Kun oppilaat ovat sisäistäneet oikeuksien ja velvollisuuksien
välisen yhteyden, jaa ryhmille punaiset paperilaput ja pyydä
niitä kirjaamaan jokaista kirjoittamaansa oikeutta vastaava 
velvollisuus (10 kpl).

5. Kun jokaiselle oikeudelle (valkoinen lappu) on kirjattu vastuu
(punainen lappu), ryhmä sekoittaa kaikki laput keskenään ja
vaihtaa koko nipun toisen ryhmän kanssa.

6. Ryhmät järjestävät saamansa nipun oikeus/vastuu - pareiksi.
Ja tarkistuttavat työnsä sillä ryhmällä, jonka laput alun perin
olivat.
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Ideoita
jatkotyöskentelyyn:
• Luokan ja koulun sään-
nöt korostavat usein vel-
vollisuuksia. Miksi näin
on? Pohditaan, millaisia
oikeuksia säännöt pitävät
sisällään. 
Esimerkiksi sääntö "Älä
riehu luokassa!" voidaan
ajatella oikeutena "Jokai-
sella on oikeus rauhalli-
seen ja turvalliseen työ-
tilaan."
• Tehdään luokalle uudet
säännöt oikeuksien näkö-
kulmasta.
• Oppilaat piirtävät tai kir-
joittavat asioista, jotka
ovat heidän velvollisuuk-
siaan.
• Pohditaan, mistä eri asi-
oista vanhemmat tai kou-
lun henkilökunta ovat
vastuussa.

7. Jatkakaa harjoitusta keskustelulla:
• Oliko vastuiden nimeäminen hankalaa, miksi?
• Lue Matiaksen tarina.
• Millaisia oikeuksia pakistanilaisilla oppilailla on? Entä Matiaksella?
• Millaisia velvollisuuksia pakistanilaisilla oppilailla on? Entä Matiaksella?
• Onko Matiaksella enemmän oikeuksia käydä koulua kuin pakistanilaisilla?
• Jos Matias joutuisi kouluun Pakistanissa, millaisia oikeuksia hän vaatisi itselleen siellä?
• Turvaavatko oman koulunne säännöt oikeuksia vai korostavatko ne velvollisuuksia? Miksi?
• Millaisia oikeuksia oppilaat haluaisivat saada?
• Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia lapsilla on Suomen lain mukaan? 

Tutkikaa "Tärkeitä ikärajoja" -liitettä.

.



Matias on kuudesluokkalainen poika.
Kuukausi sitten hänen kouluunsa tuli kolme uutta
oppilasta Pakistanista. He puhuvat omituista kieltä ja
he kuuluvat eri uskontoon kuin Matias ja koulun muut
oppilaat. He ovat joskus pois koulusta uskontoon
kuuluvien juhlapyhien takia. Tämä on Matiaksen mie-
lestä epäreilua. Hän ei pidä uusista tulokkaista ja
heidän omituisista tavoistaan. Matiaksen mielestä
uusien oppilaiden täytyy käyttäytyä samalla tavalla
kuin muutkin koulun oppilaat. Erityisen ärsyttävää
on se, kun pakistanilaiset oppilaat istuvat
keskenään ruokalassa ja puhuvat omaa
kieltään. Matiaksesta tuntuu, että he
puhuvat pahaa hänestä. Matias ja
hänen kaverinsa päättävät ryhtyä
kiusaamaan pakistanilaisia oppilaita,
jotta nämä lähtisivät takaisin Pakis-
taniin tai edes lopettaisivat typerän
kielensä puhumisen.
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Matiaksen
tarina
- Ruotsi
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1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. 
2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta 
ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, 
alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien 
vuoksi. 
3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensim-
mäiseksi otettava huomioon lapsen etu. 
4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen 
määräämät oikeudet. 
5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden 
lap sen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia 
lapsen kasvatuksessa. 
6. Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on 
taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen 
henkiinjäämiselle ja kehitykselle. 
7. Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. 
Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen 
sekä, mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja 
olla heidän hoidettavanaan.
8. Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kan-
salai suutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa.
9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa 
kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän 
kans saan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on 
oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin 
vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on 
lapsen edun vastaista. 
10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valti-
oihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus perheen 
jälleenyhdistämiseksi myönteisesti ja viivyttelemättä. 
11. Valtioiden on estettävä lasten laittomat kuljetukset 
maasta. 
12. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä 
kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava 
huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 
13. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne 
eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada 
tietoa. 
14. Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskon-
nonvapauteen. Valtion tulee kunnioittaa vanhempien lap-
selle antamaa ohjausta tämän oikeuden käyttämisessä. 
15. Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä. 
16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirje-
salaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa 
halventaa. 
17. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, 
radion ja lehtien välityksellä. Valtiolla on velvollisuus roh-
kaista tiedotusvälineitä tuottamaan lapsen hyvinvointia 
ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella hänen 
hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.
18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu 
lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun 
mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten 
kasvatuksessa. 
19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välin pitä-
mättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 
20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus 
saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinni-
tettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä 
lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan. 
21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta 
paras vaihtoehto. 

22. Valtion tulee suojella pakolaislapsia ja huolehtia 
heidän tässä sopimuksessakin lueteltujen oikeuksiensa 
toteutumisesta. 
23. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida 
ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä 
elämästä. 
24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja 
saada tarvittaessa hoitoa. 
25. Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja sijoituksen 
perusteet tulee tarkistaa ajoittain. 
26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan. 
27. Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengel-
lisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittä-
vään elintasoon.
28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion 
on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta 
sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä. 
29. Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuk-
sien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien 
kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta. 
30. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla 
lapsella on oikeus ryhmänsä kulttuuriin, uskontoon ja kieleen. 
31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä 
taide- ja kulttuurielämään. 
32. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opinto-
jaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään. 
33. Lasta on suojeltava huumeidenkäytöltä. 
34. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta 
hyväksikäytöltä. 
35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa. Artiklat 34 ja 35:kts. 
lisäpöytäkirja koskien lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja 
lapsipornografi aa.
36. Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä.
37. Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rankaista julmalla tai 
halventavalla tavalla. Lapsen vangitsemista on käytettävä 
vasta viimeisenä keinona ja tällöin lasta on kohdeltava 
inhimillisesti ja hänen ikänsä huomioiden. 
38. Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän 
saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa 
on suojeltava lapsia. (Ikäraja nostettu lisäpöytäkirjassa 
viidestätoista kahdeksaantoista vuoteen.) 
Artikla 38: kts. lisäpöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin 
konfl ikteihin.
39. Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava 
toipumaan ja hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan on 
edistettävä. 
40. Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta on kohdeltava 
hänen ihmisarvoaan kunnioittaen ja hänen ikänsä huomioon 
ottaen. 
41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle 
paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, sitä on noudatettava. 
42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat 
lapsen oikeudet. 
43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen 
oikeuksien komitea. 
44. Valtioilla on velvollisuus raportoida säännöllisesti lapsen 
oikeuksien toteutumisesta. 
45. Erityisjärjestöillä, UNICEFilla ja muilla YK:n elimillä 
on oikeus ja velvollisuus arvioida ja edistää sopimuksen 
täytäntöönpanoa.
46. – 54. Nämä artiklat koskevat sopimukseen liittymistä, 
sen voimaantuloa ja muutoksia.

LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS LYHENNETTYNÄ
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Artikla
Sopimuksen tai lain kohta, pykälä

Ihmisarvo
Jokainen ihminen, katsomatta hänen perhetaustaansa,
yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen alkuperäänsä, on
oikeutettu siihen arvostukseen, joka kuuluu kaikille
ihmisille ihmisyyden edustajina. Tästä seuraa, että
ihmisarvo kuuluu jokaiselle meistä ja että kaikkien on
tunnustettava ja kunnioitettava sitä.

Ihmisoikeus
Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan
jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Nykyisin
ihmisoikeuksilla ymmärretään lähinnä niitä oikeuksia,
jotka on turvattu yleismaailmallisissa tai alueellisissa
ihmisoikeussopimuksissa.

Julistus
Asiakirja, joka velvoittaa moraalisesti allekirjoittajia,
mutta se ei ole ankarasti ottaen oikeudellisesti sitova.

Oikeus
Perustarpeista jalostunut käsite. Esimerkiksi: Ihmisellä
on perustarve hoitaa terveyttään. Jokaisella on täten
oikeus perusterveydenhuoltoon. Oikeudet ovat luon-
teeltaan mahdollistavia (oikeus perusterveydenhuol-
toon) tai suojelevia (oikeus saada suojaa väkivaltaa
vastaan).

Perustarve
Kaikilla ihmisillä on perustarpeita. Ne eroavat haluista,
olemalla ihmiselle välttämättömiä hyvän elämän
rakennuspalikoita. Voidaan jopa sanoa, että ilman

niitä ihmisellä ei ole riittäviä edellytyksiä inhimilliseen
elämään. Perustarpeet mahdollistavat ihmisen koko-
naisvaltaisen kehityksen niin fyysisenä kuin henkise-
näkin olentona. Perustarpeet liittyvät terveyden yllä-
pitämiseen, koulutukseen sekä sanan ja osallistumisen
vapauteen.

Ratifiointi
Ratifioidessaan kansainvälisen sopimuksen valtio
(eduskunta) ottaa vastuulleen sen noudattamisen
omien rajojensa sisäpuolella ja tukee muita jäsenval-
tioita sopimuksen kunnioittamisessa. Jokaisen jäsen-
valtion tulee muokata omat kansalliset lakinsa ratifi-
oidun kansainvälisen sopimuksen mukaiseksi.

Sopimus
Yleissopimuksen synonyymi. Sitoo oikeudellisesti
allekirjoittaneita valtioita.

Tasa-arvo
Tasa-arvo merkitsee tasavertaisuutta ja oikeudenmu-
kaisuuden toteutumista ihmisten välillä. Tasa-arvon
käsite on pitkään mielletty ensisijaisesti sukupuolten
väliseksi kysymykseksi. Käsite on kuitenkin laajempi.
Se pitää sisällään sekä eri vähemmistöjen väliset että
vähemmistöjen ja valtaväestön väliset suhteet, joihin
liittyvät erottelun, syrjinnän ja monimuotoisuuden
kysymykset.

Velvollisuus
Jokaiseen oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia.
Esimerkiksi: Jos henkilö vaatii oikeuttaan terveyden-
huoltoon, hän ei voi samanaikaisesti tuhota terveyttään
huumausaineilla. Tärkeimpänä yksilön velvollisuutena
voidaan pitää toisten oikeuksien kunnioittamista.

KÄSITESANASTO
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Syntymä:
Lapsi saa syntyessään vanhempiensa sukunimen.
Jos vanhemmilla on eri sukunimet, he ilmoittavat
kumman sukunimen lapsi saa.

Lapselle saa antaa enintään kolme etunimeä. Ne on
ilmoitettava väestötietojärjestelmään kahden kuu-
kauden kuluessa syntymästä. Vanhemmat ilmoittavat 
lapsen etunimen maistraatille tai seurakunnalle.

Lapsen kansalaisuus määräytyy äidin kansalaisuuden 
mukaan. Löytölasta pidetään maan kansalaisena niin 
kauan kuin häntä ei ole todettu vieraan valtion kansa-
laiseksi.

Lapselle on hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaa-
valla tavalla turvattava oikeus saada tietoa häntä kos-
kevassa lastensuojeluasiassa ja mahdollisuus esittää 
siinä mielipiteensä.

Jokaisella alle kouluikäisellä on oikeus kunnan jär-
jestämään päivähoitopaikkaan sekä maksuttomaan 
esiopetukseen. 

3 -vuotta:
Lapsen vanhemmalla on oikeus saada töistä hoitova-
paata ja hoitaa kotona omaa lastaan, kunnes lapsi
täyttää 3 vuotta. Päiväkodissa yhtä lastenhoitajaa tai 
lastentarhanopettajaa kohti saa olla 4 alle 3-vuotiasta 
lasta sekä 7 yli 3-vuotiasta lasta.

6 -vuotta:
Täysi-ikäinen saa kuljettaa polkupyörällä kahta enin-
tään 6-vuotiasta lasta. Polkupyörässä on oltava lasta 
varten sopiva istuin ja jalkojen suojukset. Kun kulje-
tetaan kahta lasta, pitää pyörässä olla kaksi erillistä 
jarrulaitetta.

7 -vuotta:
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyt-
tää 7 vuotta. Lapsella on oikeus aloittaa perusope-
tus vuotta aiemmin, jos hänellä on psykologisten ja 
tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella 

edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjes-
täjä voi selvitysten perusteella antaa lapselle luvan 
aloittaa perusopetus myös vuotta myöhemmin.

10 -vuotta:
Alle 10-vuotiaan lapsen vanhemmilla on lapsen 
sairastuessa oikeus saada kuukaudessa enintään 4 
päivää tilapäistä hoitovapaata työstä lapsen hoidon 
järjestämiseksi tai hoitamiseksi.

Mopolla saa kuljettaa enintään 10-vuotiasta lasta, ellei 
rekisteriotteessa toisin mainita. Lasta varten mopos-
sa on oltava tarkoituksenmukainen istuin ja jalkojen 
suojukset. 

12 -vuotta:
12 vuotta on tärkeä ikäraja erityisesti lapsen kuulemi-
sen kannalta. Lapsen mielipide on otettava huomioon
monissa häntä koskevissa asioissa:

12 vuotta täyttäneelle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi häntä koskevassa lastensuojeluasiassa.
12 vuotta täyttäneen lapsen suku- tai etunimeä ei
voida muuttaa ilman lapsen suostumusta. Suostu-
musta ei tarvita, jos lapsi sairauden tai vammaisuu-
den takia ei voi ilmaista tahtoaan. Alle 12-vuotiaan-
kaan sukunimeä ei voida muuttaa, jos lapsi on niin 
kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää 
huomiota.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätös-
ten täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin 12 vuotta 
nuoremmankaan tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt,
että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

12 vuotta täyttäneellä on oikeus vaatia sosiaalipalve-
luja ja muita tukitoimia.

Autossa matkustettaessa on alle 12-vuotiaan, joka on 
alle 150 cm pitkä, käytettävä turvaistuinta tai muuta 
turvalaitetta.

Alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä.



Oikeuden aika! - opas Lapsen oikeuksiin tarjoaa opettajalle perustietoa

Lapsen oikeuksista sekä toimintavinkkejä luokkaopetukseen. Oppaan

päämääränä on tuoda vielä melko tuntemattomaksi jäänyt YK:n Lap-

sen oikeuksien sopimus lähemmäksi suomalaisen lapsen arkea.

Oppituntien harjoitukset haastavat oppilaat pohtimaan omia ja

maailman muiden lasten oikeuksia sekä herättelevät keskustelua

oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta.


