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Pakkomuuttajien suojelu  

 

Tehtävät 
 

TIEDÄ 
1. Mikä on pakkomuuttajan ja pakolaisen käsitteiden välinen ero pakolaistutkimuksessa? 
2. Mitä tarkoittaa pakolaisten paluumuutto? 
3. Miksi ”maan sisäisistä pakolaisista” puhuttaessa käytetään lainausmerkkejä? 
4. Miten pakkomuuttajien ryhmittely vaikuttaa heidän suojeluunsa? Anna esimerkkejä. 
5. Mitä tarkoittaa sijaissuojelu? 

 

SOVELLA 
1. YK:n pakolaiskäsite 

YK:n pakolaismääritelmän mukaan pakolainen on henkilö, 

”…jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, 
tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, oleskelee kotimaansa 
ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan 
suojaan; tai joka olematta minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa 
ulkopuolella ja edellä mainittujen seikkojen tähden on kykenemätön tai sanotun pelon vuoksi 
haluton palaamaan sinne.” 

Määritelmään sisältyy neljä tärkeää kohtaa, joiden tulee täyttyä, että henkilö voi saada YK:n 
turvaaman pakolaisaseman. Mitä nämä kohdat ovat? Hae tarvittaessa apua Eveliina Lyytisen 
tutkimuksesta Pakkomuutto globaaliongelmana. 

 

2. Pakkomuuttajaryhmien määrittely 

Jakakaa luokka ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden seuraavista käsitteistä ja antaa sille 
määritelmän (mitä käsite tarkoittaa): 1) ihmissalakuljetettu, 2) ihmiskaupattu, 3) pakotetusti 
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palautettu muuttaja, 4) ”maan sisäinen pakolainen”, 5) kehityksen takia pakkomuuttava, 
6) katastrofien takia pakkomuuttava, 7) paperiton ja 8) kiintiöpakolainen. 

Käyttäkää apuna tekstiä ja käsitepankkia sekä Pakkomuuttajat turvaa hakemassa -tekstiä. Lisää 
tietoa saatte Eveliina Lyytisen tutkimuksesta Pakkomuutto globaaliongelmana sekä 
Pakolaisneuvonnan, Muuttoliikkeen ja Pakolaisavun verkkosivuilta. 

Jokainen ryhmä esittää määritelmänsä muille. Keskustelkaa lopuksi pakkomuuttajaryhmien välisistä 
eroista; mitkä ovat muuton syyt ja ylittävätkö pakkomuuttajat kansainvälistä rajaa vai eivät. 

3. Pakolaisuuden ratkaisumallit 

Pakolaisuus ei ole kenellekkään lopullinen olotila. Perinteiset pakolaisuuden ratkaisumallit ovat 
kotiinpaluu, paikallinen kotouttaminen turvapaikkamaan yhteiskuntaan ja uudelleensijoittaminen 
kiintiöpakolaisena niin sanottuun kolmanteen maahan, joka on usein teollisuusmaa. 
Turvapaikanhakija voi joutua myös karkotetuksi ja pakotetusti palautetuksi. Tutki tarkemmin 
seuraavien materiaalien avulla, mitä nämä pakolaisuuden ratkaisumallit tarkoittavat. Voit myös 
etsiä esimerkkejä verkosta! 

 Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttaminen.fi-palvelu 
 Eveliina Lyytisen tutkimus Pakkomuutto globaaliongelmana 
 UNHCR Pohjois-Euroopan alue-edustuston sivut 

 
 Maahanmuuttoviraston karkotustilastot 

4. Turvapaikanhakijoiden rajanylityksiä Suomessa 

Lue Pakolaisneuvonnon tekstit Turvapaikkamenettely Suomessa ja Turvapaikanhakijan asema 
Suomessa. Pohdi sitten, millaisia fyysisiä, sosiaalisia ja mentaalisia rajoja turvapaikanhakijat 
joutuvat ylittämään saavuttuaan Suomeen. 

5. Sijaissuojelu 

Huom! Tehtävä vaatii hyvää englanninkielen taitoa. Voitte myös tehdä yhteistyötä 
englanninopettajan kanssa! 

Tutki tarkemmin mitä sijaissuojelu tarkoittaa, ja miten YK tekee sijaissuojelua. Tietoa löydät YK:n 
verkkosivulta Resources for Speakers on Global Issues: Refugees. 
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TUTKI 

 

1. Pakkomuuttajaryhmät Pakolainen-lehdessä 
Tutkimuksessa tarkastellaan, mistä pakkomuuttajaryhmistä Pakolainen -lehdessä kirjoitettiin 
vuonna 2014 (tai myöhemmin) ja millä tavalla pakkomuuttajista ja heidän rajan ylityksistään 
kirjoitettiin. Tutkimustuloksista laaditaan posteri (juliste), joka esitellään oppitunnilla järjestetyssä 
”konferenssissa”. 

 

Tutkimuksen tavoitteet: 

1. Selvittää, miten pakkomuuttajia on ryhmitelty Pakolainen-lahden teksteissä. 
2. Tarkastella, mistä pakkomuuttajaryhmistä Suomessa on kirjoitusten määrän perusteella 

kiinnostuttu. 
3. Tutkia sitä, mistä syistä pakkomuuttajat pakenevat ja millaisia matkareittejä he kulkevat 

löytääkseen turvaa (mukaan lukien millaisia fyysisiä, poliittisia, hallinnollisia, sosiaalisia ja 
mentaalisia rajoja he ylittävät pakomatkallaan). 

Tutkimuksen kautta opitaan tekstiaineiston analysoinnin laadullisia ja määrällisiä perustaitoja. 
Lisäksi opitaan lukemaan tekstejä kriittisesti ja ottamaan itsenäistä vastuuta tutkimuksen 
edistymisestä. Tutkimus edistää ryhmätyöskentelytaitoja, ja koska tutkimustulosten esittäminen 
tapahtuu konferenssia muistuttavassa tilanteessa, oppilaiden suullinen ja kirjallinen ulosanti 
kehittyy. 

Tutkimusaineisto: Tutkimusaineiston muodostavat Pakolainen-lehden tekstit. Pakolainen-lehti on 
Pakolaisavun julkaisema Suomessa ilmestyvä pakolaisasioita käsittelevä julkaisu. Julkaisu ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa ja löytyy verkosta. 

Tutkimusmenetelmät: Sisällönerittely ja -analyysi  

Tutkimuksen kulku: 
1. vaihe: Muodostakaa neljän hengen ryhmiä. (Voitte tehdä tehtävän myös pareittain tai itsenäisesti, 
jolloin voitte valita haluamanne määrän lehtiä tutkittavaksi.) Ladatkaa kaikki Pakolainen-lehdet 
vuodelta 2014 (tai uudempi vuoden mittainen jakso) koneelle. Jakakaa lehdet niin, että jokainen 
ryhmän jäsen tutkii yhtä lehteä (vuodessa ilmestyy neljä lehteä). 

2. vaihe: Lue jokainen oman lehtesi artikkeli huolellisesti läpi. Kirjoita ylös vastauksia seuraaviin 
tutkimuskysymyksiin: 
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 Mistä pakkomuuttajaryhmistä artikkeleissa puhutaan (esim. pakolainen, maan 
sisäinen pakolainen tai ihmissalakuljetettu)? (laadullinen käsitteiden tutkimus) 

 Laske, kuinka monessa artikkelissa pakkomuuttajaryhmistä kirjoitetaan. Esim. kuinka 
monessa artikkelissa kirjoitetaan pakolaisista, maan sisäisistä pakolaisista tai 
ihmissalakuljetetuista? (määrällinen käsitteiden tutkimus) 

 Listaa, mistä syistä pakkomuuttajat ovat joutuneet jättämään kotinsa. (laadullinen muuton 
syiden tutkimus) 

 Listaa, millaisia matkareittejä he ovat kulkeneet turvaan. Esim. mistä he ovat tyypillisesti 
lähteneet ja minne päätyneet, kenen kanssa matkustaneet ja millä kulkuneuvoilla? 

 Millaisia fyysisiä ja mentaalisia rajoja heidän on pitänyt ylittää päästäkseen turvaan? 

3. vaihe: Palatkaa ryhmiinne ja verratkaa tuloksianne. (Jos teitte tehtävän itsenäisesti, verratkaa 
tuloksia luokassa.) 

4. vaihe: Tehkää ryhmittäin raportti tutkimustuloksista. Välttäkää luettelemasta jokaisen saamia 
tutkimustuloksia, vaan pohtikaa yhdessä, mitkä ovat teidän yhteiset tutkimustuloksenne. Vastatkaa 
sen jälkeen yhteisesti 2. vaiheen tutkimuskysymyksiin. 

5. vaihe: Lisätkää tutkimustulosten joukkoon taulukkoja ja kuvia (esim. diagrammi). Tehkää 
tutkimuksestanne A3-kokoinen juliste, jonka tulostatte. Muodostakaa luokkahuoneesta tai koulun 
käytävästä ns. konferenssitila, jossa jokaisen ryhmän posteri on esillä. Kiertäkää katsomassa 
julisteita ja kyselkää muiden ryhmien tutkimuksista. Esitelkää omaa julistettanne muille. Julisteita 
voi esitellä välitunnin aikana myös muille oppilaille. 

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

 Mitä saitte selville eri pakkomuuttajaryhmien kokemuksista? 
 Mitä itse ajattelette pakkomuutosta? 
 Vaikuttiko tutkimuksen tekeminen siihen, mitä ajattelette pakkomuutosta? 

Tutkimustulosten luotettavuuden pohdinta: Keskustelkaa tutkimuksen tekemisestä. Millaista 
tutkimuksen tekeminen oli? Missä asioissa koitte onnistuneenne? Miten luotettavia saamanne 
tutkimustulokset ovat ja voiko niitä yleistää? Mitkä tekijät vaikuttavat tutkimustuloksiin (aineiston 
laajuus, valittu menetelmä jne.)? 

Ohjeita opettajalle! 

 Tutustu sisällönerittelyn ja -analyysin menetelmiin (vaikka et näitä termejä käyttäisikään 
oppilaita ohjatessasi). 

 Oppilasryhmille voi jakaa eri vuosien lehdet, jolloin tutkimuksesta tulee laajempi. 
 Ohjeista oppilaita lähdeluettelon tekemisessä ja oikeanlaisessa viittaamisessa. 
 Kierrä kaikkien ryhmien posteriesitykset läpi ja pyydä jokaista ryhmää kertomaan lyhyesti 

tutkimuksensa tuloksista. 

Tekijät: Eveliina Lyytinen ja RajatOn (2015) 

 


