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Johdanto

Hyvä opettaja,

Tämä on Amnestyn uusi, vuoden 2018 päivätyökampanjan opettajan opas. Opas on laadittu tukemaan päivätyö-
kampanjan teemojen käsittelyä oppilaiden kanssa yläkouluissa ja lukioissa. 

Oppaaseen sisältyvät harjoitukset sopivat osaksi ihmisoikeuskasvatusta milloin vain, mutta parhaiten ne toimivat 
osana Amnestyn päivätyökampanjaa, joka järjestetään 2018 – 2019. 

Päivätyökampanjan tärkein ihmisoikeusteko on päivän palkan lahjoittaminen Amnestyn sukupuoleen ja seksuaa-
lisuuteen perustuvan syrjinnän vastaiseen työhön. Päivätyötunneilla voi lisäksi oppia myös muita vaikuttamisen 
taitoja. Oppilaat voivat halutessaan osoittaa tukensa kampanjassa esiintyville ihmisoikeuspuolustajille kirjoit-
tamalla heille solidaarisuusviestejä, sekä vetoamalla postikortilla Suomen pääministeri Juha Sipilään translain 
muuttamiseksi.

Amnesty on pyytänyt Opetushallitukselta ohjeistuksen vetoomuskirjeiden kirjoittamisesta kouluissa. Opetushal-
lituksen ohjeen mukaan kirjeiden tai viestien kirjoittamisesta tulee ilmoittaa oppilaiden vanhemmille.1 Tutustu 
ohjeistukseen tarkemmin täällä: https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2014/09/OPH_kanta.pdf.

Kuten aina, eri oppilaat tulevat kokemaan tunneilla käsiteltävät asiat monin eri tavoin. Tämän vuoden päivätyö-
keräyksessä tutustutaan ensimmästä kertaa Suomessa tapahtuviin, transihmisiin kohdistuviin ihmisoikeuslouk-
kauksiin. Sen lisäksi, että kyseessä on oppilaita ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyvät loukkaukset, ne saattavat 
koskettaa hyvinkin henkilökohtaisesti oppilaita, jotka kokevat sukupuoli-identiteettinsä poikkeavan heille olete-
tusta identiteetistä. 

Tämän oppaan tehtäviä ja teemoja tuleekin käsitellä sensitiivisesti ottaen huomioon, että luokassa on mitä toden-
näköisimmin oppilaita, joille aihe on henkilökohtainen. Jos kaipaat tukea sukupuolen moninaisuuden käsittelyyn 
ja huomioimiseen tunneilla, suosittelen tutustumaan Setan mainioon Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaa-
lisen suuntautumisen moninaisuus -oppaaseen.2

Kiitos, että olet mukana!

Emma Åman, 

ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija

 1   Opetushallituksen ohjeistus koskee Amnestyn koulujen kirjemaraton -kampanjaa, mutta opetushallituksen juristin mukaan sitä  

 voi käyttää myös tässä kampanjassa, koska sisältö ja käytettävät metodit ovat vastaavanlaisia.

 2  http://seta.fi/wp-content/uploads/2016/11/Opas_kouluille_2016_NETTI.pdf 
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Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus,  
joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioittamiseen,  
ja joka siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia.  

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistus (2011) 

Ihmisoikeuskasvatus ja opsit 
Ihmisoikeuskasvatus Amnestyssa 

Ihmisoikeuskasvatus on kasvatusta 

l		ihmisoikeuksista: tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksien arvoista, normeista, toimintaperiaatteista ja  
 mekanismeista;

l		ihmisoikeuksien kautta: opettaminen ja oppiminen toteutetaan kasvattajan ja oppilaiden oikeuksia  
 kunnioittavalla tavalla. Opettaminen ja oppiminen osallistaa kaikki ja opetusmenetelmät ovat demokraattisia;

l		ihmisoikeuksiin: opetuksen tavoitteena on voimaannuttaa yksilöitä, jotta he voisivat käyttää ja nauttia  
 omista oikeuksistaan, sekä kunnioittaa ja puolustaa muiden oikeuksia.

Oppitunnin tavoitteet ja niiden yhteys opetussuunnitelmiin

Tämän oppaan sisältö on suunniteltu siten, että se vastaa uusissa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa 
laadittuja oppimistavoitteita. Päivätyökampanja on oppitunti tai teemapäivä ihmisoikeuskasvatuksesta. Se kartut-
taa oppilaiden tietoa ihmisoikeuksista oppiainerajat ylittävällä, osallistavalla menetelmällä. Se myös kannustaa 
oppilaita osallistumaan yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.  

Tunnilla oppilaat saavat

l	Tietoa ihmisoikeuksista
Oppitunnin rakenne ja tähän oppaaseen sisältyvät toiminnalliset harjoitukset toimivat ajankohtaisena joh-
dantona ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuksia ei esitetä vain abstrakteina oikeudellisina pykälinä, vaan todel-
lisina, ihmisten elämään vaikuttavina säädöksinä. Oppitunnin aikana oppilaat käsittelevät esimerkkejä 
ihmisoikeusloukkauksista, tutustuvat ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneiden ihmisten tarinoihin 
ja saavat lopulta mahdollisuuden itse vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta lahjoittamalla 
päivän palkan Amnestyn työhön, sekä halutessaan allekirjoittamalla vetoomuksen tai kirjoittamalla soli-
daarisuusviestin.   

l	Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisutaitoja (L2)
Oppilaat harjaantuvat esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaat ohjataan 
näkemään kulttuurista moninaisuutta ja edistämään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksia.

l	Monilukutaitoa (L4)
Päivätyökeräyksen oppitunnilla oppilaat tulkitsevat tarinoita ja kuvia ja tuottavat vaikuttavaa ja virallista tekstiä.

l	Osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7)
Päivätyökeräyksen yhteydessä toteutettu tunti tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansalaisyhteiskunnan 
toimintaan ja yhteisölliseen maailmanlaajuiseen työskentelyyn ihmisoikeuksien puolesta. Oppilaat tutus-
tuvat ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten elämään ja oppivat oikeuksia edistävistä toimitavoista.
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Mikä on Amnesty?

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, joka perustettiin vuonna 1961

l	Amnestyn perusti vuonna 1961 englantilainen asianajaja Peter Benenson. Hän kirjoitti artikkelin  
 ihmisistä, jotka ovat joutuneet vankilaan tai vainotuiksi rauhanomaisen mielipiteen ilmaisun takia.  
 Hän haastoi lukijat kirjoittamaan kirjeitä.

Amnesty toimii yli 150 maassa ja sillä on tukijoita 7 miljoonaa (Suomessa 43 000).

Amnesty tekee työtä, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat kaikille maailman ihmisille.

Amnestyn toiminta perustuu ihmisoikeusloukkausten tutkimiseen, niistä tiedottamiseen ja niihin vaikuttamiseen.

l	Amnesty toimii ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutuneiden ihmisten ja ryhmien puolesta ja  
 tekee työtä yhdessä heidän kanssaan. Se puolustaa mielipidevankeja, kidutettuja ja vainottuja ja  
 vaatii syrjittyjen ryhmien oikeuksien kunnioittamista. 

l	Amnesty tukee ihmisoikeuspuolustajia, jotta he voisivat jatkaa tärkeää työtään. Tavoitteenamme on  
 että kaikki ihmiset saavat elää yhtä vapaina.

l	Amnesty tekee ihmisoikeuskasvatusta kouluttamalla aktivisteja, tukijoita, opettajia ja yhteistyö- 
 kumppaneita. Se pyrkii lisäksi edistämään ihmisoikeuskasvatuksen jalkautumista kaikkeen  
 Suomessa tehtävään kasvatustyöhön. 

Amnesty on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton

l	Amnesty on riippumaton järjestö: se ei saa tukea tai rahoitusta miltään poliittiselta järjestöltä tai  
 valtiolta, vaan varat kerätään pääosin yksityisiltä ihmisiltä.

5
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Mitä ovat ihmisoikeudet?
Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. 
Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan 
kohtaan veljeyden hengessä.

YK:n ihmisoikeuksien julistus, 1. artikla

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Niiden tavoitteena 
on turvata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä, turvata perustoimeentulo ja taata yhteiskunnalliset osallis-
tumismahdollisuudet. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle ja ovat voimassa kaikkina aikoina ja kaikkialla 
henkilön taustasta, kansalaisuudesta, vakaumuksesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Kaikilla ih-
misillä on oikeuksien lisäksi myös velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia. Ketään ei esimerkiksi saa syrjiä, 
sillä se loukkaisi ihmisoikeussopimuksessa olevaa syrjinnän kieltoa. Ihmisoikeudet on turvattu YK:n yleismaail-
mallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa sekä useissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Ihmisoikeudet ovat

l	yleismaailmallisia
ne kuuluvat kaikille maailman ihmisille, kaikkina aikoina ja kaikkialla.

l	luovuttamattomia
ihminen ei voi menettää oikeuksiaan sen enempää kuin lakata olemasta ihminen. Oikeuksia ei voi luovut-
taa pois edes omasta vapaasta tahdosta.

l	erottamattomia 
ne riippuvat toisistaan siten, että yhden oikeuden edistämisellä on suotuisia vaikutuksia muiden oikeuk-
sien toteutumiseen. Vastaavasti ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat usein kielteisesti muiden oikeuksien 
toteutumiseen.

l	perustavanlaatuisia
vain kaikkein tärkeimmiksi katsotut oikeudet on nimetty ihmisoikeuksiksi.

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus (engl. universal declaration of human rights)

YK hyväksyi yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948. Julistus on 
ensimmäinen kansainvälisesti laadittu kattava luettelo ihmisoikeuksista ja siinä on 30 artiklaa, eli kohtaa. Näitä ovat 
esimerkiksi oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen, vapaus orjuudesta, kidutuksen kielto, oikeus turvapaikkaan, 
oikeus avioliittoon ja perheeseen, mielipiteen ja sananvapaus, sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Ihmisoikeusjulistus on kirjaimellisesti julistus, eikä se siksi velvoita valtioita oikeudellisesti. Sen poliittinen ja 
moraalinen vaikutusvalta on kuitenkin huomattavan suuri. Hyväksymisestä lähtien julistus on toiminut kansain-
välisen ihmisoikeusjärjestelmän perustana. Sen pohjalta on laadittu useita sitovia sopimuksia, mukaan lukien 
YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus; taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskeva yleissopimus sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen 
vastainen yleissopimus. Ihmisoikeuksista on näin ollen tullut osa kansainvälistä oikeutta.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset

Ihmisoikeudet suojelevat ihmisiä, ja luovat täten velvoitteita valtion johdolle, hallitukselle ja virkamiehille. Ihmis-
oikeussopimukset ovat valtioiden solmimia kansainvälisiä sopimuksia. Kun valtio ratifioi, eli lopullisesti hyväksyy, 
vahvistaa ja saattaa voimaan, sopimuksen, se sitoutuu ottamaan vastuulleen sopimuksessa määritellyt velvoit-
teet. Valtioiden on sekä kunnioitettava yksilöiden oikeuksia että edistettävä oikeuksien toteutumista käytännössä. 
Suurin osa maailman valtioista on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
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Suomi: Sakris Kupila
Sakris Kupila on 21-vuotias suomalainen transaktivisti ja lääketieteen opiskelija. Hän ymmärsi teini-ikäisenä, 
että hänelle syntymässä määritelty sukupuoli ei ole oikea. Hän valitsi itselleen uuden nimen, mikä oli Sakriksel-
le ensimmäinen askel kohti sitä, että hänet tunnistetaan omana itsenään. Maistraatti kuitenkin kieltäytyi hyväk-
symästä nimeä vedoten nimien sukupuolisidonnaisuuteen. Saadakseen pitää oman nimensä Sakriksella täytyi 
olla diagnoosi transsukupuolisuudesta.

Vahvistaakseen juridisen sukupuolensa Suomessa henkilön on oltava täysi-ikäinen, hänellä on oltava pitkään tut-
kimusjaksoon perustuva diagnoosi transsukupuolisuudesta ja hänen on oltava lisääntymiskyvytön. Nämä ehdot 
asettavat Suomen maineen ihmisoikeuksia kunnioittavana valtiona kyseenalaiseen valoon.

”Transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia loukataan jatkuvasti Suomessa. Me koemme syrjintää paitsi 
arjessamme myös valtion taholta”, Sakris kommentoi. Nöyryyttäviin vaatimuksiin taipuminen ei ole hänelle vaihto-
ehto. Suomen lain on muututtava, ei Sakriksen, eikä hän aio luovuttaa: ”Lopetan sitten, kun maailma on valmis.” 

7
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Suomen translain ongelmat

Sukupuolen juridisella vahvistamisella tarkoitetaan henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamista henkilön 
sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi. Ihmisoikeusnormien mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessin on 
oltava nopea, avoin ja sujuva ja kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa. Nämä normit on myös Suomi 
hyväksynyt ja ne sitovat Suomea. Siitä, millä ehdoin sukupuolen voi juridisesti vahvistaa, säädetään Suomessa 
niin kutsutulla translailla. Translaki yhdistää sukupuolen juridisen vahvistamisen sukupuolen korjaamisen lääke-
tieteelliseen prosessiin. Oikeudellisen ja lääketieteellisen prosessien yhteenliittäminen johtaa Suomessa lukuisiin 
transihmisten oikeuksien loukkauksiin. 

Juridista sukupuoltaan vahvistavan henkilön on oltava lisääntymiskyvytön, esitettävä lääketieteellinen selvitys siitä 
että hän kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen”, elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa ja oltava täysi-ikäinen. 
Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä johtaa pakotettuun hormonihoitoon ja loukkaa transihmisten oikeutta olla 
joutumatta epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista laista on vaatinut 
muun muassa YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija ja lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on äsket-
täin todennut, että se on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. 

Vaatimus lääketieteellisen selvityksen esittämisestä tarkoittaa, että juridista sukupuoltaan vahvistavien henkilöi-
den on alistuttava käymään läpi monien transihmisten nöyryyttäväksi kokeva tutkimusjakso, jossa pitää ilmaista 
sukupuolta stereotyyppisesti. Tutkimusjakson aikana niin hiukset, pukeutuminen kuin liikkuminenkin joutuvat syy-
näyksen kohteeksi. Todellisuudessa kuitenkaan harva meistä on täydellinen stereotyyppi omasta sukupuolestaan. 
Pitkä tutkimusjakso myös loukkaa transihmisten oikeutta yksityisyyteen ja altistaa syrjinnälle. Matkustaminen on 
hankalaa ja jopa vaarallista, jos passissa oleva sukupuoli ei vastaa ulkoista olemusta. Ehdoton 18 vuoden ikäraja ei 
mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista.

Amnesty vaatii, että Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen juridisen 
vahvistamisen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen ja ikärajasta on luovuttava. Oikeudellinen ja 
lääketieteellinen prosessi erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan tarpeeseen 
saada hoitoa.

Yhä useammat maat kunnioittavat itsemääräämisoikeutta

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevia lakeja uudistetaan parhaillaan eri puolilla maailmaa. Itsemääräämisoi-
keuteen perustuva laki on tällä hetkellä voimassa Argentiinassa, Irlannissa, Maltalla, Norjassa ja Tanskassa. Myös 
Ruotsissa ollaan päätymässä oikeustapausten kautta itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan lainsäädäntöön. Li-
sääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta on luovuttu muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa ja Hollannissa. 
Ehdottomasta 18 vuoden ikärajasta on puolestaan luovuttu muun muassa Norjassa, Argentiinassa ja Hollannissa.
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Amnesty katsoo, että Evdokia on ainoastaan 
käyttänyt hänelle kuuluvaa, kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa turvattua oikeutta 
ilmaisunvapauteen. Hänen tuomionsa tulisi 
välittömästi kumota. 

Oikeudenkäynnin aikana poliisi ei esittänyt 
selkeitä todisteita Evdokian ”rikoksesta” ja 
sillä oli vaikeuksia määritellä mikä Evdoki-
an sosiaalisen median postauksissa täytti 
propagandan määritelmän. Oikeudenkäyn-
nin aikana kävi myös ilmi että paikallisen 
poliisin ’ekstremismin vastainen’ osasto oli 
salaa seurannut Evdokiaa ja hänen sosiaali-
sen median tilejään viimeiset neljä vuotta.

“Olen menettänyt turvallisuudentunteeni 
tässä maassa. Olen saanut uhkauksia ihmi-
siltä joita en tunne. Tämä laki on aiheut-
tanut LHBT-ihmisiin kohdistuvien vihari-
kosten kasvun kaikkialla maassa. Se estää 
LHBT-järjestöjä tarjoamasta oikeudellista 
ja psykologista tukea nuorille LHBT-ihmi-
sille, jotka ovat marginalisoituja ja vailla 
turvaa”, sanoo Evdokia Amnestylle. 

Venäjä: Evdokia Romanova 
Heinäkuussa 2017 Evdokia Romanova, venäläinen ihmisoikeuspuolustaja ja seksuaali- ja lisääntymisterveysoi-
keuksia ajavan Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR) -järjestön aktiivinen jäsen, kutsuttiin 
Samarassa paikalliselle poliisiasemalle todistajaksi poliisin tutkintaan liittyen. Saavuttuaan poliisiasemalle hän 
joutui kuulusteluihin, jonka jälkeen hänelle luettiin syyte ”ei-traditionaalisten sukupuolisuhteiden propagoinnista 
nuorille internetissä”. Hänen ”rikoksensa” oli YCSRR:n linkkien, The Guardian -lehden sekä Buzzfeed -verkkojul-
kaisun sukupuoli- ja seksuaalioikeuksista kertovien artikkelien jakaminen omilla henkilökohtaisilla Facebook- ja 
Vkontakte -sivuillaan. Neljä postauksista ajoittuu vuoteen 2015 ja yksi toukokuulle 2016.

Lokakuussa Samaran kaupunginoikeus tuomitsi Evdokia Romanovan maksamaan 50 000 ruplaa (n. 700 euroa) 
sakkoja homopropagandan levittämisestä alaikäisille. Oikeudenkäynti kesti viisi tuntia ja se käytiin suljetuin ovin 
jotta vältyttäisiin ”enemmältä propagandalta”. Tuomari kertoi myös Evdokialle että hän oli erittäin tyytymätön 
oikeustaistelun saamaan laajaan mediahuomioon, jonka takia hän ei halunnut paikalle toimittajia. 

9
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Seksuaalioikeudet Venäjällä

Vladimir Putinin kolmannen presidenttikauden alettua toukokuussa 2012 kansalaisten vapauksia on Venäjällä ra-
joitettu nopeaan tahtiin. Oikeudet sananvapauteen, kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen ovat uhattuina, 
vaikka ne taataan Venäjän perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, joihin Venäjä on sitoutunut.

Laki ”ei -traditionaalisten seksuaalisuhteiden propagoinnista alaikäisille”, eli ns. homopropagandalaki astui voi-
maan Venäjällä kesällä 2013. Amnesty katsoo lain olevan Venäjän kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vas-
tainen, koska se rajoittaa ilmaisunvapautta ja on syrjivä. Laki käytännössä kieltää tiedon levittämisen alaikäisille 
sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Lailla on ollut erityisen negatiivinen vaikutus sukupuoli- ja seksu-
aalivähemmistöjen oikeuksien puolesta työskentelevien järjestöjen ja aktivistien toimintaan. Lain voimaantulemisen 
jälkeen useita aktivisteja on tuomittu sakkoihin lain perusteella. Tammikuussa 2014 kolme aktivistia valitti sak-
kotuomioistaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen vedoten Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Kesäkuussa 
2017 tuomioistuin totesi Venäjän loukanneen sopimuksen artikloja 10 (ilmaisunvapaus) ja 14 (syrjinnän kielto) ja 
vaati Venäjää maksamaan korvauksia tuomituille. Venäjä on valittanut tuomiosta.

 

10



11

Mitkä oikeudet eivät toteudu?

Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 15–20 minuuttia (riippuen siitä, miten haluat soveltaa harjoitusta)

Mitä tarvitsen? Taustatiedot, kyniä, paperia.

Tämä harjoitus sopii syventämään oppilaiden ymmärrystä mistä ihmisoikeusloukkauksista on kyse. Harjoitus on 
jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarinoita käsitellään eettisellä tasolla ja pohditaan, mikä tavassa, 
jolla ihmistä tai ihmisiä kohdellaan, on väärin. Toisessa osassa pohdinta liitetään YK:n yleismaailmallisessa ih-
misoikeusjulistuksessa lueteltuihin artikloihin. Voit halutessasi pitää harjoituksen lyhyempänä käsittelemällä vain 
jommankumman osan. 

Jaa oppilaille taustatiedot Suomen translaista tai Venäjän homopropagandalaista. Selitä, että käsittelemme tässä 
tehtävässä todellisten henkilöiden tarinoita. Jaa oppilaat pienempiin, n. 4 hengen ryhmiin ja pyydä heitä keskus-
telemaan 5-10 minuuttia yhdestä edellä mainitusta aiheesta. Käytä seuraavaa apukysymystä:

1) Mikä on väärin tavassa, jolla kyseessä olevia ihmisiä kohdellaan?

Jaa seuraavaksi oppilaille lista YK:n ihmisoikeusjulistuksessa hyväksytyistä oikeuksista. Voit vaihtoehtoisesti myös 
näyttää listan videotykillä tai dokumenttikameralla. Pyydä oppilaita pohtimaan ryhmissä 5-10 minuutin ajan seu-
raavaa kysymystä:

2)  Mitkä YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa luetellut oikeudet jäävät toteutumatta  
 kyseessä olevien henkilöiden kohdalla? 

Voit kertoa, että osaan ihmisoikeusloukkauksista tarinoissa viitataan suoraan. Oikeudet saattavat kuitenkin jäädä 
toteutumatta myös, koska muut oikeudet eivät toteudu henkilön kohdalla. Kaikki ihmisoikeudet ovat riippuvaisia 
toisistaan.

Tehtävän purkamista varten voit pyytää oppilaita kirjoittamaan löytämänsä asiat paperille ja kiertämään katsomas-
sa muiden papereita. Mikäli puolet ryhmästä on pohtinut Suomen translakia ja puolet Venäjän homopropaganda-
lakia, voit pyytää oppilaita esittelemään tapaukset toisilleen. Voitte keskustella yhdessä esimerkiksi seuraavista 
kysymyksistä:

1)  Saiko muiden ryhmien vastausten katsominen teidät ajattelemaan jotakin oikeutta tai asiaa,  
 minkä haluaisitte lisätä omaan listaanne?

2) Löydättekö jonkin oikeuden, jonka ei mielestänne pitäisi olla listassa? Miksi?

3) Miksi olette valinneet juuri ”tämän” oikeuden tai artiklan?

4) Oliko loukattujen oikeuksien löytäminen vaikeaa?

5) Mitä valtion ja sen viranomaisten tulisi tehdä, jotta tilanne henkilön kohdalla korjaantuisi?

6) Mitä me voisimme ryhmänä tehdä, jotta kyseinen valtio noudattaisi kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia  
 paremmin?

 

Syventävät tehtävät 
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Tiivistelmä YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikloista

KANSALAISOIKEUDET JA -VAPAUDET

Oikeus elämään, vapaus kidutuksesta  
ja orjuudesta, mielipiteen- ja uskonnon- 
vapaus, oikeus syrjimättömyyteen

LAILLISET OIKEUDET

Syyttömyys, kunnes toisin todistetaan,  
oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
ja kielto tulla pidätetyksi mielivaltaisesti,  
vangita tai ajaa maanpakoon.

1. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
    oikeuksiltaan

2. Syrjinnän kielto

3. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

4. Orjuuden ja pakkotyön kielto

5. Kidutuksen kielto

6. Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä

7. Tasavertaisuus lain edessä

8. Oikeus hyvitykseen, mikäli oikeuksia on loukattu

9. Kielto pidättää mielivaltaisesti, vangita tai ajaa maanpakoon

10. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

11. Syytön kunnes laillisessa oikeudenkäynnissä toisin todistetaan

12. Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan

13. Oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikka valtion sisällä

14. Oikeus turvapaikkaan

15. Oikeus kansalaisuuteen

16. Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe

17. Oikeus omaisuuteen

18. Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

19. Oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen

20. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

21. Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen  
      päätöksentekoon

22. Oikeus sosiaaliturvaan

23. Oikeus työhön

24. Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan

25. Oikeus riittävään elintasoon

26. Oikeus opetukseen

27. Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään

28. Oikeus kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa nämä 
      oikeudet ja velvollisuudet voivat toteutua

29. Velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia

30. Mitään näitä julistuksessa mainittuja oikeuksia ei saa 
      ottaa pois

SOSIAALISET OIKEUDET

Oikeus opetukseen, oikeus perustaa perhe, 
oikeus terveydenhuoltoon ja vapaa-aikaan.

POLIITTISET OIKEUDET

Oikeus osallistua poliittiseen päätöksen- 
tekoon ja oikeus rauhanomaiseen  
kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

SIVISTYKSELLISET OIKEUDET

Oikeus osallistua yhteiskunnan  
sivistyselämään

TALOUDELLISET OIKEUDET

Oikeus omaisuuteen, työhön, asuntoon  
ja riittävään elintasoon.
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Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa 10 –15 minuuttia

Mitä tarvitsen? Kyniä ja paperia

Tämän harjoituksen tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan tarinoissa loukattujen ihmisoikeuksien yhteyksiä ja 
vaikutuksia muihin oikeuksiin, heijastellen niitä samalla omaan elämään. Oppilaat voivat tehdä tehtävän pienissä 
ryhmissä tai itsenäisesti.

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavien käsitteiden merkitystä heille itselleen,  
omassa elämässään tai yhteiskunnassa. Tehtävä tehdään piirtämällä  
esimerkiksi miellekartta, kukka terälehtineen tai aurinko säteineen.

Pyydä oppilaita sijoittamaan itsensä miellekartan, kukan tai auringon keskelle.  
Keskellä olevan ”minän” ympärille sijoitetaan seuraavat käsitteet ja oikeudet:

l	perhe

l	terveys

l	henkinen ja fyysinen koskemattomuus

l	vapaus

l	identiteetti

l	turvallisuus

l	tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

l	oikeudenmukaisuus

l	yksityisyys

l	sananvapaus

l	oikeus tietoon ja koulutukseen

Käsitteiden kirjaamisen jälkeen oppilaat voivat pohtia itsekseen tai ryhmissä 

l	mitä käsitteet ja oikeudet heille merkitsevät?

l	miten ne liittyvät toisiinsa?

l	mitä muita asioita he liittäisivät annettuihin käsitteisiin ja oikeuksiin?

Uusia käsitteitä ja oikeuksia voi lisätä sellaisenaan miellekarttaan, kukkaan tai aurinkoon. 
Lisää käsitteitä voi poimia YK:n ihmisoikeusjulistuksen tiivistelmästä s 12.

Tehtävän purku. Voit pyytää oppilaita kertomaan löytämistään yhteyksistä ja mielikuvista luokalle. Koska osa kä-
sitteistä ja niistä puhuminen voivat tuntua oppilaista liian henkilökohtaisilta jaettavaksi koko ryhmän kanssa, on 
tärkeä painottaa, että kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kyse on jokaisen omasta kokemuksesta. 
Voit purkaa tehtävää myös kysymällä miltä tehtävän tekeminen oppilaista tuntui ja millaista oli pohtia käsitteiden 
välisiä yhteyksiä ja merkityksiä. Tärkeintä on että oppilaat syventyvät annettuihin käsitteisiin ja oppivat ymmärtä-
mään ihmisoikeuksien erottamattomuutta. Henkilökohtaisen pohdinnan myötä tehtävästä jää toivottavasti myös 
tunnejälki, joka auttaa ymmärtämään ihmisoikeusloukkausten sosiaalista ja henkilökohtaista ulottuvuutta. 

Miellekartta

Kukka

Aurinko

Mitä oikeudet tarkoittavat ja miten ne liittyvät toisiinsa?
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Tom of Finland -elokuva ja Koulukinon oppimateriaali

LHBTIQ-oikeuksien lyhyt historia Suomessa

Samaa sukupuolta olevien seksuaalisuhteiden kriminalisoimisesta 1894 vuonna 2017 voimaantulleeseen tasa-ar-
voiseen avioliittolakiin on ollut Suomessa pitkä matka, eikä matka ole vielä ohi. Vaikka sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistöjen oikeudet ovat vuosien saatossa parantuneet, asenteet seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen 
moninaisuuteen ovat edelleen paikoin ahtaita ja syrjiviä. Myös lainsäädäntötasolla on vakavia puutteita, jotka 
estävät ihmisoikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen. Amnesty vaatii mm. äitiyslain muutosta, jonka myötä nais-
parien molemmat osapuolet voitaisiin tunnustaa lapsen täysivaltaisiksi huoltajiksi jo ennen lapsen syntymää, eikä 
nykyisen käytännön mukaan, joka vaatii toista puolisoa adoptoimaan lapsen syntymän jälkeen.  

Tom of Finland, eli Touko Laaksonen (1920-1991), oli kansainvälisesti tunnettu suomalainen kuvataiteilija, joka tuli 
tunnetuksi homoeroottisista piirroksistaan ja sarjakuvistaan. Vaikka hän ei mieltänyt itseään ihmisoikeustaistelijaksi 
tai piirroksiaan korkeakulttuuriksi, hänen taiteensa on ollut homoyhteisölle inspiroivaa, röyhkeän provokatiivista ja 
rajoituksista piittaamatonta, ja se on puolustanut sekä sananvapautta että oikeutta olla vapaasti oma itsensä. 

Tom of Finland -elokuva on tärkeä, monikerroksinen ja koskettava kuvaus ihmisestä, joka on suurimman osan elä-
mästään joutunut peittämään tärkeän osan minuuttaan: seksuaalisen suuntautumisensa. Se sijoittuu osin aikaan, 
jolloin tuhannet homomiehet ja lesbot joutuivat Suomessa salaamaan halunsa ja rakkautensa rikostuomion ja jopa 
väkivallan uhalla. Kyseessä on ihmisoikeusteko, koska se tekee näkyväksi seksuaalivähemmistöihin kohdistuneen 
syrjinnän historiaa – ja kertoo siitä, miten yhden ihmisen luoma fantasiakuvasto nousi homoyhteisön sisällä vas-
tarinnan symboliksi. 

Tilaa

Osana päivätyökampanjaa voit tilata Amnestyltä Tom of 
Finland -elokuvan dvd:n. Elokuvan käsittelyä varten on ke-
hitetty ihmisoikeuskasvatusmateriaali, joka löytyy Koulu-
kino-sivustolta. Materiaali sisältää taustatietoa ja tehtäviä 
sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, termeis-
tä ja normeista. 

Materiaali löytyy osoitteesta: www.koulukino.fi/?id=3770 

Tilaa dvd osoitteessa www.amnesty.fi/paivatyokerays 

 

  1894           1971           1981           1999           2002            2014           2017

Samaa suku- 
puolta olevien 

seksuaalisuhteet 
tulevat Suomessa 

laittomaksi.

Homoseksuaa- 
lisuus ei ole  

enää rikollista. 
Samalla voimaan 

tulee kuitenkin 
kehotuskielto.

Homoseksuaa- 
lisuus poiste- 

taan tautiluoki- 
tuksesta.

Kehotuskielto 
kumotaan.

Laki rekisteröi- 
dystä parisuh- 
teesta astuu 

voimaan.

Eduskunta  
säätää tasa- 
arvoisen avio- 

liittolain kansa- 
laisaloitteen  
peruteella.

Tasa-arvoinen 
avioliittolaki  

astuu voimaan.
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Kirjoita postikortti pääministeri Juha Sipilälle

Kirjoita vaikuttava postikortti pääministeri Juha Sipilälle ja vaadi Suomen translain uudistamista ihmisoikeuksia 
kunnioittavaksi. Voit kertoa kortissa miksi olet järkyttynyt tavasta jolla transihmisiä kohdellaan sekä muistuttaa 
häntä valtion velvollisuudesta suojella ihmisiä epäinhimilliseltä kohtelulta. Kerro pääministerille, että haluat Suo-
men hallituksen

l	Varmistavan, että Suomen translaki uudistetaan  
 kunnioittamaan transihmisten itsemääräämisoikeutta,  
 ja että ikärajasta luovutaan.

l	Varmistavan, että oikeudellinen ja lääketieteellinen  
 sukupuolen korjausprosessi erotetaan toisistaan. 

l	Varmistavan, että Sakris voi jatkaa työtänsä  
 transihmisten oikeuksien puolesta turvallisessa ja  
 kannustavassa ympäristössä

Ohjeet kortin kirjoittamiseen:

1. Tuo esiin mitä on tapahtunut ja miten ihmisoikeuksia on loukattu.

2. Käytä kortissa kunnioittavaa ja rauhallista sävyä.

3. Kerro miten ihmisoikeustilanne voi muuttua paremmaksi.

4. Pidä viesti lyhyenä ja ytimekkäänä.

5. Allekirjoita kortti. 

Kirjoita solidaarisuuskortteja Sakrikselle ja Evdokialle

Vaikuta postikortilla

Osoite:

Pääministeri 

Juha Sipilä

PL 23

00023 Valtioneuvosto

Oppilaat voivat myös osoittaa tu-
kensa Sakrikselle Instagramissa ja 
Twitterissä @sakriskupila. Oppilaat 
voivat ottaa kuvia solidaarisuus-
viesteistä tai kehittää oman tavan 
osoittaa solidaarisuutta Sakrikselle. 
Kuvan tai videon ottamisen jälkeen 
oppilaat voivat merkitä Sakriksen 
julkaisuun.

Osoite solidaarisuuskorteille 

Sakris Kupila tai Evdokia Romanova

Amnesty International Suomen 
osasto ry

Hietaniemenkatu 7 A

Solidaarisuusviestejä kirjoitetaan suoraan ihmisoikeusloukkauksia 
kokeneille ihmisille. Viesteillä on tarkoitus osoittaa heille solidaa-
risuutta ja kertoa, että heitä ajatellaan. Koska solidaarisuuskortit 
on tarkoitettu ihmisten tueksi ja kannustukseksi, on niiden koh-
dalla toivottavaa, että viestit kirjoitetaan ohjeessa mainituilla en-
sisijaisilla kielillä. Kielivaatimus ei kuitenkaan ole ehdoton, joten 
kannustavia viestejä voi kirjoittaa myös suomeksi tai millä tahansa 
muulla kielellä; tärkeintä on, että kirjeitä ja kortteja syntyy. 

Tekstin lisäksi korteissa voi mielellään käyttää kuvia, värejä,  
tarroja – vain luovuus on rajana.  

Kirjoita solidaarisuusviesti Sakrikselle

Voit kirjoittaa viestin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  
Kortit lähetetään Amnestyn Suomen osastolle, joka  
välittää viestit Sakrikselle.

Kirjoita solidaarisuusviesti Evdokialle

Voit kirjoittaa viestin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi  
tai venäjäksi. Kortit lähetetään Amnestyn Suomen  
osastolle, joka välittää viestit Evdokialle.
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