
OHJEET KURSSIN SUORITTAMISEKSI 

 

Tervetuloa suorittamaan Ihmisoikeudet.netin kurssikokonaisuutta Johdatus ihmisoikeusajatteluun. 

Opetuspaketin tavoitteena on tarjota helposti lähestyttävä kokonaisuus ihmisoikeuksien opiskeluun. 

Kurssilla opitaan perustiedot ihmisoikeuksista ja ihmisoikeussopimusjärjestelmästä kuuden 

kiinnostavan näkökulman kautta.  

Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa kurssin vetäjää tai sitä itsenäisesti suorittavaa opiskelijaa. Tässä 

ohjeessa käydään läpi osion 1: Sopimukset ja oikeudet suorittaminen.  

Kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Kaikkea materiaalia saa 

myös vapaasti jakaa ja levittää. 

 

YLEISET OHJEET 

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä + 2 opintopistettä (54h+54h). Kokonaisuus on tarkoitettu 

suoritettavaksi siten, että opiskelemalla perusosan itsenäisesti tai ryhmässä opiskelija suorittaa 

ensimmäiset 2 op. Toiset 2 op on mahdollista suorittaa esseellä tai kirjallisuustentillä oppilaitoksen 

mahdollisuuksien mukaan. 

Perusosa opiskellaan lukemalla taustapaperit, katsomalla luentovideot ja PowerPoint-esitykset, 

vastaamalla haastatteluvideoiden kysymyksiin sekä kirjoittamalla valitun materiaalin pohjalta lyhyt 

oppimispäiväkirja tai essee. Kysymysten tarkoituksena on herättää opiskelijat pohtimaan 

materiaalin esille nostamia näkökulmia. Opiskelijoita kannustetaan keskustelemaan eri teemoista ja 

vaihtamaan mielipiteitä monipuolisesti.    

 

PERUSOSA 2op/TEEMA ARVIOITU AJANKÄYTTÖ 

Lue taustateksti  1,5 h 

Osallistu opetukseen tai katso luentovideo ja opiskele 

itsenäisesti PowerPoint -esitys 

1,5 h 

Katso haastatteluvideo ja vastaa kysymyksiin lyhyesti 1h 

Katso elokuva/ lue artikkeli ja vastaa kysymyksiin lyhyesti 3h 

Kirjoita lyhyt oppimispäiväkirja (1 liuska) teemasta 2h 

YHTEENSÄ 9h 

YHTEENSÄ KUUDESTA KOKONAISUUDESTA 6x9=54h  

LISÄOSA 2-3 op  ARVIOITU AJANKÄYTTÖ 

Kirjallisuuden lukeminen (esim. 400- 700 sivua) 49h 

Tenttiaika 5h 



YHTEENSÄ 54h 

TAULUKOIDEN MERKITYKSET 

Vaalean harmaalle pohjalle on kerätty aihetta käsittelevät artiklat ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisesta julistuksesta sekä keskeisimmistä ihmisoikeussopimuksista. Lisäksi niistä löytyy 

tietoa oikeutta koskevista kansallisista laeista, mikäli oikeus on näissä laeissa turvattu. 

 

 

Harmaanruskealla pohjalla on aiheesta syventävää lisätietoa tai sitä tarkentava näkökulma. 

 

Ruskeista taulukoista löydät aiheeseen liittyvien käsitteiden tai lyhenteiden määritelmiä sekä 

muuta faktatietoa. 

 

Vaaleanpunaisella pohjalla on vinkkejä lisälukemiseksi.  

 

 

OHJE OSION 1 SUORITTAMISEKSI RYHMÄSSÄ/ITSEOPISKELUNA 

1. Lue taustapaperi 

2. Osallistu opetukseen / katso luentovideo: Mitä ihmisoikeudet ovat? ja kertaa tietosi 

PowerPoint-esityksen avulla 

3. Katso haastatteluvideot 1.1.  Frank Johansson ja 1.2. Kristiina Kouros ja pohdi vastauksia 

esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin 1.1. 

a. Johansson – Mitä hyötyä on ihmisoikeussopimuksista, kun niitä ei kuitenkaan 

monissa tapauksissa noudateta? 

b. Kouros – Miten todennäköisenä pitäisit tilannetta, jossa ihmisoikeudet lakkaisivat 

olemasta voimassa Suomessa? 

4. Katso Ylen dokumenttisarja ”On mulla unelma” ja keskustele ryhmässä, mitkä asiat ovat 

muuttuneet ja mitkä taas eivät. Itseopiskelijat voivat vastata kysymykseen lyhyesti paperilla. 

5. Kirjoita oppimispäiväkirja osiosta (pituus noin 1 liuska). 

 

 


