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Pakkomuuttajat turvaa hakemassa 

Tehtävät 
 

TIEDÄ 
1. Mitä tarkoittaa vapaaehtoinen muutto? Entä pakkomuutto? 
2. Mikä on pakkomuuttajan, turvapaikanhakijan ja pakolaisen välinen ero? 
3. Millä eri perusteilla turvapaikanhakijoille voidaan myöntää oleskelulupa? 
4. Mihin kiristyneet turvapaikkasäädökset ja -politiikka ovat johtaneet? 
5. Millä perusteella Suomi valitsee kiintiöpakolaiset? 

SOVELLA 
1. Eläydy pakkomuuttajaksi 

Opettaja jakaa luokkansa ryhmiin. Ryhmät valitsevat yhden seuraavista käsitteistä: 1) 
ihmissalakuljetettu, 2) turvapaikanhakija, 3) maan sisäinen pakkomuuttaja, 4) henkilökohtaisen 
vainon takia pakkomuuttava, 5) ihmiskaupattu, 6) katastrofien takia pakkomuuttava, 7) paperiton ja 
8) kiintiöpakolainen. 

Ryhmät ottavat tekstin ja käsitepankin avulla selvää, mitä käsite tarkoittaa. Lisätietoa käsitteistä 
löytyy Eveliina Lyytisen tutkimuksesta ”Pakkomuutto globaaliongelmana” ja seuraavista internet-
lähteistä: Pakolaisneuvonta ry, Muuttoliikkeessä ja Pakolaisapu. 

Tämän jälkeen ryhmän oppilaat eläytyvät oman pakkomuuttajansa (käsitteen) asemaan. He keksivät 
kuvitteellisen hahmon ja tarinan hahmolle. Kuka hän on, mistä hän on kotoisin, miksi hänestä on 
tullut pakkomuuttaja, mitä hänelle on tapahtunut ja mikä on hänen tulevaisuutensa. Oppilaat voivat 
piirtää kuvan pakkomuuttajastaan ja kartan hänen matkastaan uuteen maahan. Lopuksi ryhmät 
esittelevät hahmot toisilleen ja keskustelevat opettajan johdolla, millaista olisi olla pakkomuuttaja. 

2. Ihmissalakuljettajan matkassa 

Katsokaa MOT:in dokumentti ”Ihmissalakuljettajan matkassa” Ylen Elävästä arkistosta 
(20.10.2009). Keskustelkaa yhdessä seuraavien kysymysten avulla: 

 Mistä dokumentissa kerrotaan? 
 Miksi ihmissalakuljettajat salakuljettavat pakkomuuttajia? 
 Miksi pakkomuuttajat käyttävät ihmissalakuljettajien palveluja? 
 Mitä syitä pakkomuuttajilla on lähteä kotimaastaan? 
 Minkälainen pakkomuuttajien matka Kreikkaan on? 
 Mitä pakkomuuttajapoika Alille tapahtuu? 
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 Mitä luulet, mitä Alille tapahtui dokumentin teon jälkeen? 
 Miten ihmissalakuljetusta voitaisiin vähentää? 

3. Suomen turvapaikanhakijat ja pakolaiset tilastoissa 
 
Maahanmuuttoviraston sivuilta löytyy tilastoja Suomen turvapaikanhakijoista ja pakolaisista. 
Tarkastelkaa: 

1. Mistä maista Suomeen tuli eniten turvapaikanhakijoita vuonna 2014? 
2. Kuinka paljon heitä saapui Suomeen? 
3. Kuinka moni heistä oli naisia. Entä miehiä? 
4. Kuinka moni heistä sain myönteisen päätöksen (eli sai oleskeluluvan, joka mahdollistaa 

Suomeen jäämisen)? 
5. Kuinka moni heistä sai kielteisen päätöksen? 
6. Kuinka moni heistä palautettiin johonkin toiseen EU-maahan, josta hakija oli hakenut 

turvapaikkaa jo ennen Suomeen tuloa (ns. Dublin-asetus vastuunmäärittämisestä EU:ssa)? 
7. Mistä maista ja kuinka monta alaikäistä turvapaikanhakijaa Suomeen tuli vuonna 2014? 
8. Mistä maista ja kuinka monta kiintiöpakolaista Suomeen on otettu vuosina 2010–2014? 
9. Kuinka kauan turvapaikanhakijan oli keskimäärin odotettava päätöstä 

turvapaikkahakemukseensa Suomeen tulon jälkeen? 

4. Pakkomuuton syitä 

Lue Yle Uutisten juttu ”Euroopan ennätysmäisen siirtolaistulvan syyt: sota, vaino ja köyhyys” 
(25.8.2015). Valitse yksi jutussa esitellyistä maista ja tee sen pakkomuutosta juliste tai lyhyt 
esitelmä (esim. PowerPointilla). Etsi verkosta lisää tietoa kyseisestä maasta ja sieltä lähteneistä 
pakkomuuttajista. Lisää tiedot julisteeseen / esitelmään. Esittele luokalle. 

Keskustelkaa lopuksi yhdessä, millaiset tapahtumat johtavat siihen, että ihmiset joutuvat 
pakenemaan kotoaan. Pohtikaa myös, miten pakkomuutto näkyy omassa elämässänne: Vaikuttaako 
se omaan elämäänne ja millä tavalla? Voitteko tehdä tilanteelle jotakin? 

5. Tuttuja kasvoja 

Tutustu seuraavien linkkien avulla tunnetuihin ihmisiin, jotka ovat olleet pakkomuuttajia. 

 UNHCR:n sivu Prominent Refugees, jolla on tietoa tunnetuista pakkomuuttajista 
(englanniksi). 

 Historia-lehden juttu ”10 pakolaista jotka muuttivat historiaa” (8.9.2015) 
 Yle Urheilun juttu ”Makwan Amirkhanin esikuva löytyy kotoa: ”Äitini on minulle koko 

maailma”” (23.2.2015) 
 Yle Uutisten juttu ”Suomessa asuva irakilaiskirjailija: Seksistä ja uskonnosta on mahdotonta 

kirjoittaa arabimaissa” (21.5.2014) 
 Suomen pakolaisavun juttu ”Nasima Razmyar on Vuoden pakolaisnainen 2010” (2.3.2010) 

Valitse yksi henkilö ja tee hänestä lyhyt esittely. Kuka hän on ja mistä hän on kotoisin? Miksi hän 
oli joutunut muuttamaan kotimaastaan? Miten hän oli sopeutunut uuteen kotimaahansa? Mistä hän 
on tunnettu? Onko hän tuonut työssään esille omaa pakkomuuttajataustaansa? Miten? Esittele työsi 
muille oppilaille. 
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6. Ennen olin pakolainen 

Tutustukaa Ennen oli pakolainen -kampanjaan Facebookissa ja Twitterissä. Keskustelkaa 
seuraavien kysymysten pohjalta: 

 Mikä on Ennen olin pakolainen -kampanja? 
 Miksi kampanja oli perustettu? 
 Millaisia ihmisiä kampanjaan on ottanut osaa? 
 Millaista on pakkomuuttajien elämä uudessa maassa? 
 Millaista mahtaa olla kotoutua Suomeen? 

7. Väitellään: Onko pakkomuutto Euroopan ongelma? 

Katsokaa Gapminderin lyhyt englanninkielinen video Syyrian pakkomuutosta. Järjestäkää sitten 
väittely luokassanne. Toisen ryhmän väite on ”Euroopan pitäisi ottaa suurempi vastuu Syyrian 
pakkomuuttajista” ja toisen ”Syyrian pakkomuutto ei ole Euroopan ongelma”. Keskustelkaa lopuksi 
siitä, miten Syyrian pakkomuutto vaikuttaa Suomeen. 

Tehtäviä muualla verkossa 

 UNHCR:n Kovat kertoimet -pelissä koululaiset oppivat henkilökohtaisella eläymyksellisellä 
tasolla pakolaisuudesta ja siihen liittyvistä rajanylityksistä. Peli etenee sodan ja konfliktin 
jaloista pakenemisesta turvapaikanhaun kautta uuteen maahan ja sinne kotoutumiseen. 
”Sinun on poistuttava maasta” -osuus käsittelee rajanylitystä osana pakoa. 
Opettajanoppaasta löytyy pakomatkaan ja rajanylittämiseen liittyviä lisätehtäviä. 

 Kovat kertoimet -pelin osassa 2.3 pohditaan sitä, miten pakolainen eroaa siirtolaisesta. Osan 
avulla oppilaat voivat keskustella opettajan kanssa siitä, mitä vaino ja turvapaikka 
tarkoittavat. Materiaalissa on esimerkkejä henkilökohtaisista vainon syistä ja tehtävä 
maakohtaisesta ihmisoikeuksien selvittämisestä. 

TUTKI 

 

1. Suomalaiset pakkomuuttajina 
Suomi on nykyisin pakkomuuttajien vastaanottomaa, mutta aivan Suomen lähihistoriasta löytyy 
aikoja, jolloin suomalaiset ovat itse olleet pakkomuuttajia. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä 
nuo ajanjaksot ovat olleet ja miksi suomalaiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. 
Tutkimustuloksista laaditaan video tai ääninauha. 

Tutkimuskysymykset: Milloin ja miksi suomalaiset ovat olleet pakkomuuttajia? 

Tutkimusaineisto: Tutkimusaineiston muodostavat valmiiksi valitut artikkelit ja elokuvat. 
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Tutkimuksen kulku: 
1. vaihe: Lukekaa ensin Pakolaisavun artikkelin ”Suomi pakolaisten ja siirtolaisten 
kohdemaana” kohta ”Suomi pakolaisten ja siirtolaisten lähtömaana”. Varmistakaa seuraavien 
kysymysten avulla, että tiedätte mitä käsitteet evakko, sotalapsi ja siirtolainen tarkoittavat. 

 Mikä on evakko? 
 Olivatko suomalaiset evakot maan sisäisiä vai kansainvälisiä pakkomuuttajia? 
 Mikä on sotalapsi? 
 Olivatko suomalaiset sotalapset maan sisäisiä vai kansainvälisiä pakkomuuttajia? 
 Mikä on siirtolainen? 
 Ovatko siirtolaiset pakkomuuttajia? 

2. vaihe: Valitkaa haluatteko tutkia evakkoja vai sotalapsia. Lukekaa artikkeli ja katsokaa elokuva. 
(Tehtävän voi tehdä myös lukemalla pelkät artikkelit.) 

Evakot: 
Lukekaa Yle Teeman ”Karjala. Kadonnut maa” sivuston artikkeli ”Karjalainen siirtoväki”. 
Katsokaa Ville Salmisen ohjaama mustavalkoinen elokuva ”Evakko” (1956). 

Sotalapset: 
Lukekaa Sotalapsiliiton artikkeli ”Lastensiirrot Suomesta Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan viime 
sotien aikana”. 
Katsokaa Erja Dammertin ohjaama dokumentti- ja opetuselokuva ”Sotalapset” (2003) tai Klaus 
Härön ohjaama elokuva ”Äideistä parhain” (2005) 

3. vaihe: Vastatkaa tutkimusaineiston avulla seuraaviin kysymyksiin. 

Evakot: 

 Milloin suomalaisia joutui evakkoon? Miksi? 
 Mistä evakot muuttivat ja mihin? 
 Millainen evakkomatka oli? 
 Miten evakot kotiutuivat uusille asuinseuduille? 

Sotalapset: 

 Milloin suomalaisia lapsia joutui sotalapsiksi? Miksi? 
 Mihin sotalapsia lähetettiin? 
 Millaista oli sotalapsen elämä? 
 Miten sotalapset kotiutuivat takaisin Suomeen? 

4. vaihe: Tehkää tutkimuksesta video tai ääninauha. Kertokaa videolla tai ääninauhalla ainakin, 
mikä oli tutkimuksenne tavoite (tutkimuskysymys), millainen oli tutkimusaineistonne ja mitä saitte 
selville tutkimuksessa (vastatkaa vaiheessa 3. esitettyihin kysymyksiin). Voitte myös elävöittää 
videota tai ääninauhaa näyttelemällä tai esimerkiksi haastattelemalla omaa sukulaista tai tuttavaa, 
joka on ollut evakko tai sotalapsi. 

5. vaihe: Esittäkää videot tai ääninauhat luokalle. 
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Tutkimustulosten pohdinta: Keskustelkaa yhdessä tutkimustuloksistanne seuraavien 
kysymysten avulla: 

 Miten kauan on siitä, kun suomalaisia on ollut pakkomuuttajina? 
 Olitteko aiemmin kuulleet evakoista ja sotalapsista? Miten? 
 Miten pakkomuutto vaikuttaa ihmiseen? 
 Miten se vaikuttaa lapsiin? 
 Millaista olisi olla pakkomuuttaja? 

Tutkimustulosten luotettavuuden pohdinta: Keskustelkaa elokuvien käytöstä tutkimusaineistona. 
Saako elokuvista luotettavaa tietoa historian tapahtumista? Voiko elokuvia ylipäätään käyttää 
tutkimusaineistona? Lukekaa halutessanne Minna Vuorio-Lehden kirjoitus ”Elokuva tutkimuksen 
lähteenä” (2008). 

Vinkki! Evakkoja tutkitaan myös aiheen ”Menneisyys, muisti ja rajat” tutkimustehtävässä 
”Sotakokemuksia rajan molemmilta puolilta”. 

 

2. Euroopan rooli ”pakolaiskriisissä” 
Pakkomuuttajien määrä maailmassa on kasvanut jyrkästi 2010-luvulla, ja puhutaan jo 
”pakolaiskriisistä”. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaista keskustelua käydään Euroopan 
unionin ja sen jäsenmaiden roolista tässä kriisissä. Tutkimustuloksista laaditaan halutun muotoinen 
raportti (kirjallinen tutkimusraportti, PowerPoint- tai Prezi-esitelmä, video tai ääninauha jne.). 

Tutkimuskysymys: Millaista keskustelua käydään Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden roolista 
”pakolaiskriisissä”? 

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

Vinkki! Oppilaat voivat kerätä myös muissa Euroopan maissa käytävää keskustelua oman 
kielitaitonsa mukaan. Tavoitteena on verrata Suomessa ja muissa maissa käytävää keskustelua 
toisiinsa: Erovatko keskustelun painotukset toisistaan? Jos eroavat, mistä se voisi johtua? 

Tutkimuksen kulku: 
1. vaihe: Tutustu tutkimusaineistoon alla olevista linkeistä. 

 Gapminderin englanninkielinen video Syyrian pakkomuutosta 
 Helsingin sanomien artikkeli ”Otteet kovenevat Euroopan siirtolaiskriisissä: Rajat kiinni, 

aita suojaksi” (20.6.2015). 
 Yle Uutisten juttu: ”YK:n pakolaisjärjestö: Makedoniaan saapuu jopa 3 000 ihmistä joka 

päivä” (26.8.2015) 
 Yle Uutisten juttu ”Rajavalvonnan asiantuntija siirtolaiskysymyksestä: Raja-aidoilla lähinnä 

symbolinen vaikutus” (4.8.2015) 
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 Helsingin sanomien artikkeli ”Maailmassa oli viime vuonna eniten pakolaisia 
ikinä – suurin osa päätyy kehitysmaihin” (18.6.2015) 

 Image-lehden juttu ”Maailmojen rajalla” (22.4.2015) 

2. vaihe: Analysoi tutkimusaineistoasi seuraavien kysymysten avulla: 

 Mikä on ”pakolaiskriisi”, josta aineistossa puhutaan? 
 Mikä kriisin on aiheuttanut? 
 Miten kriisi koskettaa Euroopan unionia ja sen jäsenmaita? 
 Miten kriisi koskettaa EU-maita suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin? 
 Mitä EU-maita kriisi on koskettanut eniten? Miksi? 
 Miten EU-maat ovat vastanneet kriisiin? Mitä ne ovat tehneet käytännössä? 
 Millaista keskustelua EU-maat käyvät kriisistä keskenään? 
 Miten Suomessa on vastattu kriisiin? 

3. vaihe: Kirjoita vastaukset tutkimusraporttiisi. Vastaa myös tutkimuskysymykseesi: Kirjoita 
yhteenveto keskustelusta, jota tutkimusaineistosi perusteella käydään Euroopan unionin ja sen 
jäsenmaiden roolista ”pakolaiskriisissä”. 

4. vaihe: Esitä tulokset luokalle. 

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

 Mitä saitte selville ajankohtaisesta pakolaiskriisikeskustelusta? 
 Mitä mieltä itse olette ”pakolaiskriisistä”? 
 Miten ”pakolaiskriisi” vaikuttaa Suomeen ja teihin itseenne? 
 Mitä luulette, mitä ”pakolaiskriisissä” tulee tapahtumaan jatkossa? 

Tutkimustulosten luotettavuuden pohdinta: Keskustelkaa tutkimuksen tekemisestä. Millaista 
tutkimuksen tekeminen oli? Miten luotettavia saamanne tutkimustulokset ovat ja voiko niitä 
yleistää? Mitkä tekijät vaikuttavat tutkimustuloksiin (aineiston laajuus, valittu menetelmä jne.)? 
 
Tekijät: RajatOn ja Eveliina Lyytinen (2015) 

 


