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Aihealue: Ihmisoikeudet – yhdenvertainen kohtelu? 

 

 
Osio 1: Minun oikeuteni 
 
Mitä oikeudet ovat? Mistä ne ovat tulleet? Kuinka ne vaikuttavat itse kuhunkin meistä? Missä 
suhteessa oikeudet ja tarpeet ovat toisiinsa? Tässä osiossa käsitellään yleisesti sitä, mitä 
ihmisoikeudet ovat, kuinka ne ovat syntyneet ja kuinka ne vaikuttavat arkielämässämme. 
 
Huomautus: Tämä osio sisältää linkkejä verkkosivuille ja YouTube-videoihin. Ulkopuolisten sivujen 
aineisto saattaa muuttua. Siihen on syytä tutustua ja varmistaa, että se on oppilaille sopivaa. 
 
 
Tämän osion oppimistavoitteet 
 
Oppilaat pystyvät 

 ymmärtämään, mitä oikeudet ovat 

 käsittämään nykyajan oikeuksien alkuperän 

 muodostamaan käsityksen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 
 
 
Aineistot 
 
Aineisto 1 Luettelo oikeuksista 
Aineisto 2 Ihmisoikeuksien alkuperä 
Aineisto 3 Mitä jos...? 
 
 
Luokkatehtävä 1: Oikeuksien ymmärtäminen  
 
Nykyään keskustellaan paljon oikeuksista. Mutta mitä oikeudet oikein ovat? Entä mitä ne 
merkitsevät meille? Valmista oppilaita tähän tehtävään näyttämällä heille seuraava YK:n tuottama 
video ihmisoikeuksista. Tyhjentäkää sitten yksi luokkahuoneen seinä. Pyydä oppilaita 
työskentelemään kukin erikseen ja valitsemaan yhdestä kolmeen oikeutta, joita he pitävät 
henkilökohtaisista syistä hyvin tärkeinä itselleen. Pyydä heitä kirjoittamaan nämä oikeudet kukin 
omalle tarralapulleen. Pyydä heitä sitten yhdessä luokkakavereidensa kanssa liimaamaan tarralaput 
seinälle ja kertomaan halutessaan, miten kukin oikeus vaikuttaa heidän elämäänsä. Jos oppilailla on 
vaikeuksia päästä alkuun, jaa heille aineisto 1, johon sisältyy luettelo oikeuksista. 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JpY9s1Agbsw 
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Luokkatehtävä 2: Erityyppiset oikeudet  
 
Minkä tyyppisiä oikeuksia on olemassa? Voidaanko oikeuksia luokitella tai ryhmitellä jollakin tavalla? 
Pyydä oppilaita järjestelemään tarralaput aiheittain niin, että syntyy ryhmiä. Näistä ryhmistä he 
voivat sitten valita itselleen oman aihepiirin jatkotyöskentelyä varten. Kun tämä on tehty, pyydä 
heitä antamaan omalle oikeuksien ryhmälleen nimi. Onnittele heitä hienon ”Oikeuksien seinän” 
luomisesta. Keskustele sitten heidän kanssaan siitä, oliko tehtävä helppo vai vaikea. Pyydä heitä 
perustelemaan vastauksensa. 
 
 
Ryhmätehtävä 1: Koskevatko oikeudet aina kaikkia? 
 
Keskustele oppilaiden kanssa vähemmistöjen oikeuksien ja ihmisoikeuksien eroista. Jaa luokka 
tehtävää varten neljään suunnilleen yhtä suureen ryhmään. Kirjoita taululle lause: ”Oikeuksien 
tarkoitus on suojata kaikkia eikä vain tiettyjä ryhmiä.” Pyydä heitä sitten keskustelemaan 
toteamuksesta ryhmissään. Kunkin ryhmän on tarkoitus kertoa, onko se samaa vai eri mieltä 
toteamuksesta, ja perusteltava vastauksensa. Tämän jälkeen voit pyytää heitä lisäämään ”Oikeuksien 
seinälle” oikeuksia, joita ei vielä ole mainittu. Ryhmät saavat lisätietoja tehtävää varten tutustumalla 
ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (joka on saatavilla eri kielillä) ja seuraaviin 
aineistoihin: 
 

 

   

 
 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx 
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Luokkatehtävä 3: Oikeuksien kehityshistoria  
 
Oppilaiden on tärkeää oivaltaa, että oikeuksia ei aina ole ollut. Niitä on otettu käyttöön erityisten 
tapahtumien tai tilanteiden johdosta, tai ne ovat kehittyneet ja vakiintuneet ajan myötä. Pyydä 
oppilaita valitsemaan yksi oikeus ”Oikeuksien seinältä” ja pohtimaan, mitkä tapahtumat 
mahdollisesti ovat johtaneet sen käyttöönottoon. Oliko se vallankumous? Vai oliko sen taustalla 
jotakin YK:hon tai vaikkapa orjuuden lakkauttamiseen liittyvää tai kenties jokin muu historian 
tapahtuma? Joidenkin oikeuksien alkuperä on yksinkertainen selvittää mutta ei kaikkien. Jaa 
oppilaille tehtävää varten ihmisoikeuksien alkuperää käsittelevä aineisto 2. 
 
 
Luokkatehtävä 4: Kuinka oikeus syntyy?  
 
Nykyään oikeudet ovat lakisääteisiä. Mutta miten tultiin toimeen menneisyydessä ennen kuin 
oikeudet oli vahvistettu laissa? Pyydä oppilaita tuomaan esille yksittäisiä ihmisiä tai 
vähemmistöryhmiä, joiden oikeuksien vahvistamisen tiellä on ollut tai on edelleen oikeudellisia ja/tai 
yhteiskunnallisia esteitä. Voit ehdottaa heille esimerkiksi sellaisia aiheita kuin naisten äänioikeus, 
lapsiin tai naisiin kohdistuva väkivalta ja homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten (HLBT) syrjintä. 
Voit myös ohjata heidät Amnesty Internationalin verkkosivustolle, jolla on tietoja naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta: 
 

 
 
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/women-s-rights/violence-against-women/violence-
against-women-information  
 
Voit myös katsoa heidän kanssaan seuraavan YK:n tuottaman videon: 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XvpHn_zdkTY   
 
Luokkatehtävä 5: Tarpeet ja oikeudet vastakkain  
 
Voimme pitää itseämme onnekkaina, kun elämme yhteiskunnissa, joissa oikeuksia kunnioitetaan. 
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Mutta onko tämä kunnioitus itsestäänselvää? Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heidän 
asuinpaikkaansa kohdistuu jokin uhka. Kysy, mistä oikeuksista he olisivat valmiit luopumaan yleisen 
turvallisuuden vuoksi. Jaa tehtävää varten aineisto 3. Kerro oppilaille, että heidän on tarkoitus 
järjestää ”Oikeuksien seinällä” olevat tarralaput uudelleen kahteen ryhmään siten, että toisessa 
ryhmässä ovat oikeudet, joista he eivät missään tapauksessa luopuisi, ja toisessa oikeudet, jotka he 
olisivat valmiit uhraamaan. Pyydä heitä työskentelemään yhdessä päättäessään oikeuksien 
ryhmittelystä. Työn lopputulos on itse asiassa heidän vastaehdotuksensa viranomaisille siitä, mistä 
oikeuksista he olisivat valmiit luopumaan ja mistä eivät. Kun tehtävä on valmis, pyydä heitä 
perustelemaan valintansa. Kerro sitten, että viranomaiset eivät hyväksy sitä, miten he ovat 
ryhmitelleet oikeudet, vaan haluavat ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä. Oppilaiden on nyt 
karsittava niiden oikeuksien ryhmästä, joista he eivät missään tapauksessa luopuisi, vielä puolet 
siihen sijoitetuista oikeuksista ja siirrettävä ne toiseen ryhmään. Toista tämä, kunnes oppilaat ovat 
sitä mieltä, että oikeuksia ei enää voi siirtää. Kysy, oliko tehtävä heidän mielestään vaikea, ja pyydä 
heiltä perustelut. 
 
Keskustele lopuksi oppilaiden kanssa ja kysy heiltä, miten pitkälle olemme valmiit menemään, jotta 
meillä olisi kaikki, mitä tarvitsemme. Voit myös järjestää salaisen äänestyksen siitä, olisivatko he 
valmiit luopumaan sellaisista yhteiskunnan jäsenille kuuluvista oikeuksista kuin ilmaisun- ja 
sananvapaus sekä uskonnonvapaus, jos perusoikeudet muun muassa ruokaan, asuntoon ja työhön 
turvattaisiin. Vaikea ongelma, jota on syytä pohtia tarkoin. 


