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Rajoja turvaamassa 

Tehtävät 
 

TIEDÄ 
 

1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 
2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 
3. Minkä eri viranomaisten kanssa Rajavartiolaitos tekee yhteistyötä? 
4. Mikä on Frontex ja mitä se tekee? 
5. Mitkä ovat EU:n rajaturvallisuumallin neljä kehää? Kuvaa jokaista 1–2 lauseella. 

 

SOVELLA 
  

1. Kuukauden koira 

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin 
kysymyksiin: 

 Miksi Rajavartiolaitoksella on koiria? 
 Mitä tehtäviä rajakoirilla on? 
 Mikä oli Rajavartiolaitoksen ensimmäinen rajakoira? 
 Millainen on hyvä rajakoira? 

Kirjoita sitten oma kuvitteellinen Kuukauden koira -blogi. Piirrä keksimäsi rajakoiran kuva. 
Kirjoita, millainen koira on ja mitä tehtäviä sillä on Rajavartiolaitoksessa. Mikä on ollut koiran 
merkittävin työsaavutus? 

 

2. Kurkistus rajavartioinnin historiaan 

Katso Yle Elävän arkiston lyhytelokuvia, joissa kerrotaan Suomen rajojen vartioinnista 1960-
luvulla. Voit valita elokuvista yhden tai kaksi, tai katsoa kaikki kolme. Vastaa sitten seuraaviin 
kysymyksiin: 

 Mistä lyhytfilmissä / -filmeissä kerrottiin? 
 Millaisia tehtäviä Rajavartiostolla oli? 
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 Miten luulet Rajavartiolaitoksen tehtävien hoitamisen muuttuneen ajan kuluessa? 
 Millainen olisi lyhytelokuva, joka kertoisi tämän päivän rajojen vartioinnista? 

Tehkää käsikirjoitus ja kuvatkaa! 

 

3. Työvuoro itärajalla 

Suomen pisin raja on Venäjän vastainen itäraja. Tutustu Yle uutisten juttuun ”He valvovat 
rajojamme” (6.5.2015). 

 Millaisia tehtäviä rajavartijoilla on jutussa? 
 Mitä jutussa kerrotaan rajamiesten osaamisesta? Millaisia taitoja rajamiehellä on? 
 Miten itärajan liikenne on kehittynyt vuodesta 2001 lähtien? 
 Pohdi myös, miten Suomen itäraja eroaa Suomen muista rajoista. 

 

4. Erilaiset EU-rajat 

Tutustu valokuvaajien Valerio Vincezon ja Ignacio Evangelistan kuviin Euroopan unionin 
sisärajoista. Käy lisäksi katsomassa Google maps -kartassa kuvia EU:n ulkorajoilta. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

 Miltä EU:n sisärajat näyttivät? 
 Miltä EU:n ulkorajat näyttivät? 
 Olivatko kaikki sisärajat samanlaisia? 
 Olivatko kaikki ulkorajat samanlaisia? 
 Miltä sisä- ja ulkorajat näyttivät toisiinsa verrattuna? 

Pohdi, millaista rajojen vartiointi on erilaisilla rajoilla. 

 

5. Tekniikkaa rajoille 

Tee ensin tehtävä 4. Tutustu sitten Euroopan unionin uusiin rajanvalvontajärjestelmiin Eurosuriin ja 
Älykkäisiin rajoihin seuraavien materiaalien avulla: 
Euroopan parlamentin lehdistötiedote ”EU:n rajavalvonta: Parlamentti hyväksyi uuden Eurosur-
järjestelmän” (10.10.2013) 
EU-Lexin artikkeli ”Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur)” (14.3.2008) 
Euroopan neuvoston artikkeli ”Modernimpaa valvontaa EU:n ulkorajoille” (22.9.2014) 
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston juttu ”Toimivatko älykkäät rajat?” (26.6.2015) 

Lue seuraavaksi sanomalehti Ilkan juttu ”Näin EU alkaa valvoa "älykkäästi" rajanylittäjiä – katso 
kuvat” (26.6.2015)  ja europarlamentaarikko (2011–2014) Tarja Cronbergin blogikirjoitus 
”Maailman suurin tietopankki EU:n rajoja valvomaan” (10.11.2013). Vastaa seuraaviin 
kysymyksiin: 
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 Minkälaisia teknisiä järjestelmiä EU:n rajoille on tulossa? 
 Miksi uusia järjestelmiä tuodaan rajoille? 
 Mitä hyviä puolia uusissa rajavalvontajärjestelmissä on? 
 Mitä kritiikkiä järjestelmät ovat saaneet? 
 Voidaanko kaikille rajoille soveltaa samoja rajavalvontajärjestelmiä? Perustele vastauksesi. 

 

6. Kiistelty Frontex 

Rajavalvontavirasto Frontex on herättänyt kriittistä keskustelua, mutta miksi ja minkälaista? 
Tarkastelkaa alla olevia kuvia ja keskustelkaa kysymysten pohjalta. 

 
Kuvat: Flickr / Noborder Network, Flickr / Henning Mühlinghaus, Flickr / Uwe Hiksch 

 Mitä kuvissa tapahtuu? 
 Miten kuvissa suhtaudutaan Frontexiin? 
 Mitä Frontexin sanotaan tekevän? 
 Miksi Frontex on herättänyt tällaisia tunteita ihmisissä? 
 Mitä tiedätte tapahtumista, joita kuvissa kritisoidaan? 

Lukekaa lisää: 

 Frontexplode-kampanja 
 "Miehemme EU:ssa". Nykypäivän (42/2013, s.8-9) juttu  Frontexin suomalaisjohtaja Ilkka 

Laitisesta 
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TUTKI 

1. Rikkomuksia rajoilla 
 
Tutkimuksessa selvitetään, millaisia rajarikkomuksia Suomen rajoilla tehdään. 
Tutkimusaineisto koostuu raja- ja merivartiostojen tiedotteista. Tutkimustuloksista laaditaan 
halutun muotoinen raportti (kirjallinen tutkimusraportti, PowerPoint- tai Prezi-esitelmä, video tai 
ääninauha jne.). 

Tutkimuskysymys: Millaisia rajarikkomuksia Suomen rajoilla tehdään? 

Tutkimusaineisto: Tutkimusaineisto koostuu raja- ja merivartiostojen tiedotteista. 

Tutkimusmenetelmä: Teemoittelu 

Tutkimuksen kulku: 
1. vaihe: Tutustu tutkimusaineistoon seuraavien linkkien avulla: 

 Kaakkois-Suomen rajavartiosto 
 Pohjois-Karjalan rajavartiosto  
 Kainuun rajavartiosto  
 Lapin rajavartiosto 
 Suomenlahden merivartiosto  
 Länsi-Suomen merivartiosto 

Tutkimustulosten analyysi ja esittäminen: 
2. vaihe: Tee lista kaikista tiedotteista, jotka käsittelivät rajarikkomuksia. 

3. vaihe: Tarkastele listaa ja ryhmittele tiedotteet laajempiin teemoihin. Teemoja voivat olla 
esimerkiksi kielletyt esineet, luvattomat rajanylitykset jne. 

4. vaihe: Kirjoita kuvaus jokaisesta teemasta. Kuinka paljon tiedotteita teemassa oli? Mitä 
rikkomuksista kerrotaan? 

5. vaihe: Vertaa teemoja toisiinsa. Missä teemassa on eniten juttuja ja missä vähiten? Millaisia 
rikkomuksia eri rajoilla tapahtui? Mitkä olivat vakavimpia rajarikkomuksia? 

6. vaihe: Laadi tutkimustuloksista halutun muotoinen raportti (kirjallinen tutkimusraportti, 
PowerPoint- tai Prezi-esitelmä, video tai ääninauha jne.). 

7. vaihe: Esitä tulokset luokalle. 

Tutkimustulosten pohdinta: 
Keskustelkaa yhdessä millaisia tutkimustuloksia saitte. Millaisia rajarikkomuksia Suomen rajoilla 
tehdään? Miten eri rajat poikkeavat toisistaan rikkomusten suhteen? Miten rajarikkomuksia 
voitaisiin estää? 



 

5 
 

Tutkimustulosten luotettavuuden pohdinta: Pohtikaa yhdessä, ovatko saadut 
tutkimustulokset luotettavia ja voiko niitä yleistää? Mitkä tekijät vaikuttavat 
tutkimustuloksiin (aineiston laajuus, valittu menetelmä jne.)? 

2. Selville Schengenistä 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista ajankohtaista keskustelua Schengenin sopimuksesta 
käydään. Tutkimustuloksista laaditaan halutun muotoinen raportti (kirjallinen tutkimusraportti, 
PowerPoint- tai Prezi-esitelmä, video tai ääninauha jne.). 

Tutkimuskysymys: Millaista keskustelua Suomessa käydään Schengenin sopimuksesta? 

Tutkimusaineisto: Tutkimusaineiston muodostavat valmiiksi valitut uutisjutut. Oppilaat voivat itse 
kerätä lisää aineistoa tiedotusvälineistä. Tehtävänä voi olla esimerkiksi sanomalehtien seuraaminen 
viikon ajan, tai tiedon kerääminen sähköisistä sanomalehtiarkistoista hakusanalla ”Schengen”. 

Vinkki! Oppilaat voivat kerätä myös muissa maissa käytävää Schengen-keskustelua oman 
kielitaitonsa mukaan. Tavoitteena on verrata Suomessa ja valitussa maassa käytävää keskustelua 
toisiinsa: Erovatko keskustelun painotukset toisistaan? Jos eroavat, mistä luulette sen johtuvan? 

Tutkimuksen kulku: 
1. vaihe: Ota selvää, mikä Schengenin sopimus on lukemalla Wikipedian artikkeli ”Schengenin 
sopimus” ja EUR-Lexin artikkeli ”Schengen-alue ja yhteistyö”. 

2. vaihe: Käy läpi tutkimusaineisto. Kerää halutessasi lisää aineistoa tiedotusvälineistä. 

 Yle Uutisten juttu ”Schengenin ulkoraja vuotaa kuin seula – turvapaikanhakijoista valtaosan 
reittiä Suomeen ei pystytä todentamaan” (26.8.2015) 

 Helsingin sanomien juttu ”Rajat kiinni ja tarkastukset takaisin? Pakolaiskriisi uhkaa vapaata 
liikkuvuutta Schengen-alueella” (28.8.2015) 

 Sanomalehti Kalevan juttu ”Presidentti Niinistö varoittaa Schengen-järjestelmän 
murtumisesta – onko vapaa liikkuvuus Euroopassa uhattuna?” (26.8.2015) 

 Helsingin sanomien juttu “Tanska aikoo aloittaa rajatarkastukset” (1.7.2015) 
 Sanomalehti Kalevan juttu ”Tutkimus: Viisumivapaus kaksinkertaistaisi venäläisten 

matkailijoiden määrän” (11.9.2013). 
 Yle Uutisten juttu ”Professori: Viisumivapaus Suomen ja Venäjän välillä lisäisi rikoksia” 

(25.11.2013) 
 Turun sanomien juttu ”EU jäädytti neuvottelut viisumivapaudesta Venäjän kanssa” 

(6.3.2014) 
 Helsingin sanomien juttu ”EU tapaa itänaapureita Ukrainan sodan varjossa – Ukraina ja 

Georgia toivovat lupausta viisumivapaudesta” (21.5.2015) 

Tutkimustulosten analyysi ja esittäminen: 
3. vaihe: Analysoi tutkimusaineistoasi seuraavien kysymysten avulla: 

 Mikä on Schengenin sopimus? 
 Miten Schengen säätelee liikkumista rajojen ylitse? 
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 Mitä ovat viisumit? Miten ne liittyvät Schengenin sopimukseen? 
 Mitä positiivisia puolia Schengenin sopimuksessa on uutisjuttujen mukaan? 
 Mitä negatiivisia puolia sopimuksessa on uutisjuttujen mukaan? 

Kirjoita vastaukset tutkimusraporttiisi. Vastaa myös tutkimuskysymykseesi kirjoittamalla 
yhteenveto Schengenin sopimuksesta käytävästä keskustelusta. 

4. vaihe: Esitä tulokset luokalle. 

Tutkimustulosten pohdinta: 
Keskustelkaa luokassa tutkimustuloksistanne. Käyttäkää apunanne seuraavia kysymyksiä: 

 Mitä saitte selville ajankohtaisesta Schengen-keskustelusta? 
 Mitä mieltä itse olette Schengen-sopimuksesta ja viisumivapaudesta? 
 Miten Schengenin sopimus ja viisumivapaus vaikuttavat teidän liikkumiseenne? 
 Miten ne vaikuttavat teidän arkeenne? 
 Mitä luulette, mikä on Schengenin sopimuksen tulevaisuus? 

Tutkimustulosten luotettavuuden pohdinta: Pohtikaa yhdessä, ovatko saadut tutkimustulokset 
luotettavia ja voiko niitä yleistää? Mitkä tekijät vaikuttavat tutkimustuloksiin (aineiston laajuus, 
valittu menetelmä jne.)? 
 
Tekijä: RajatOn (2015) 

 


