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3  Yl i  rajojen

Käsissäsi on Suomen Part iolaiset  - Finlands Scouter ry:n globaalikasvatuksen 

menetelmäopas, joka sisältää maailmanlaajuisia muut toli ikkeitä ja ihm isoikeuksia 

käsit televiä toim innallisia tehtäviä. Oppaan tavoit teena on tarjota innostavaa ja ajatuksia 

herät tävää tekemistä 12?22-vuot iai lle tarpoji lle,  samoaji lle ja vaeltaji lle lippukunnissa ja 

part ion tapahtumissa. Menetelmäopas sopii myös koulujen, järjestöjen ja muiden 

nuorten kanssa toim ivien tahojen käyt töön.

Oppaan tehtävät  muodostavat  rast iradan, jonka aikana syvennytään toim innallisest i 

eri laisi in teemoihin. Teemat käsit televät  maailmanlaajuisten muut toli ikkeiden syitä ja 

seurauksia,  ihm isten li ikkumiseen li i t tyviä ihm isoikeuskysymyksiä ja omia 

mahdollisuuksia vaikut taa esimerkiksi asenteiden tarkastelun ja mediakri i t t isyyden 

keinoin. 

Rast itehtäviä on yhteensä 13, joista jokainen sisältää tarkkojen toteutusohjeiden lisäksi 

sekä listan tarvikkeista et tä part iosta tutun rast ikäskyn, eli  ryhmille luet tavaksi 

annet tavan ohjeen. Rast itehtäville on kirjat tu myös omat ikäsuositukset . Pääosin rast it  

sopivat  tarpojaikäisi lle (12?15-vuot iaat)  ja sitä vanhemmille,  mut ta niistä saa pienin 

muokkauksin sopivaa ohjelmaa myös nuoremmille. Kaikki rast it  ovat  sovellet tavissa 

kokonaisena ratana tai yksit täin erikokoisi lle ryhmille. Paikkakaan ei ole este: oppaan 

rast itehtävät  taipuvat  ni in metsään, kololle kuin luokkahuoneeseenkin. Nappaa 

seuraavalta sivulta juuri teidän ryhmällenne sopivat  vinkit  rast iradan toteut tamiseen!

Menetelmäopas on toteutet tu osana Suomen Part iolaisten kaksivuot ista 

globaalikasvatushanket ta Globaalit  muut toli ikkeet  - menetet ty ennakkoluulo. Hankkeen 

on rahoit tanut  ulkoministeriö. Hankkeen tavoit teena on lisätä nuorten ymmärrystä 

globaaleista muut toli ikkeistä sekä antaa nuori lle uusia työkaluja ja näkökulm ia osallistua 

kri i t t isest i maahanmuutosta ja monikult tuurisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja toim intaan. Menetelmäopas on toteutet tu yhteistyössä Suomen 

Pakolaisavun ja Kansainvälisen si irtolaisuusjärjestön ( IOM) kanssa.

Oival t av ia het k iä ja i n spi roi v ia k esk ust eluja rast i radan  par i ssa

t oi vot t aa, Suom en  Par t i olai st en  han k et i im i
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Menetelmäoppaan rasteja voi toteut taa oman part ioryhmän koloilloissa, retki llä tai 

rast iratana lippukunnan kesäleirei llä ja tapahtumissa. Rast itehtäviä ri i t tää vaikkapa 

koko syksyksi vi ikot taisi in tapaamisiin. Rast iradan tehtävät  sopivat  myös mainiost i 

esimerkiksi muistelemispäivän tai JOTA-JOTI:n teemaohjelmaksi. Kannat taa muistaa, 

et tä oppaan tehtäviä saa ja pitääkin soveltaa oman ryhmän ja paikan mukaan!

Menetelmäopas sopii mainiost i toteutet tavaksi Suomen Part iolaisten, part iopiir ien tai 

yksit täisen lippukunnan tapahtumissa. Tapahtumassa toteutet tavan ohjelman 

perusmuoto on rast irata. Tapahtumaan on mahdollista valita toteutet tavaksi myös 

vain yksi tai muutama rast i.

Ennakkovalm isteluina on tärkeää perehdyt tää tapahtuman ohjelmavastaava ja 

ohjelmat i im i. Ohjelmavastaavan tulee huoleht ia,  et tä rast inpitäjät  ymmärtävät  oman 

rast insa teeman ja ovat  perehtyneet  rast i lla käsiteltäviin faktoihin. Esimerkiksi tämän 

oppaan "Tärkeä t ietää" -luvusta löytyy kat tavast i taustat ietoa muut toli ikkeisi in,  

ihm isoikeuksiin ja asennekasvatukseen li i t tyen. Rasteilla käsiteltäviä teemoja on hyvä 

käydä läpi ohjelmat i im in kesken. Ohjelmat i im in kanssa on myös hyvä poht ia 

etukäteen, m iten luoda turvallinen ja ihm isoikeuksia kunnioit tava t i la,  jossa syntyy 

rakentavaa ja faktapohjaista keskustelua.

Rast irataa toteut taakseen ei tarvitse olla part iolainen!  Perusopetuksen uudet  

opetussuunnitelmat  nimeävät  globaalikasvatuksen koulujen perustehtäväksi. 

Menetelmäopas antaa eväitä ajankohtaisten aiheiden käsit telyyn toim innallisest i sekä 

asenteiden ja median vaikutusten poht im iseen etenkin yläkouluikäisten ja 

vanhempien kanssa. Oppaasta voit  poim ia yksit täisiä rasteja vaikkapa maant iedon tai 

yhteiskuntaopin tunnille,  tai järjestää kokonaisen teemapäivän. Rast it  on suunniteltu 

ni in,  et tä nii tä voi toteut taa myös ulkona. Mikset  si is si irtäisi luokkahuonet ta metsään 

tai koulun pihalle tunnin tai päivän ajaksi?
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IIhm isoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihm iselle kuuluvia perustavanlaatuisia 

oikeuksia. Niiden tehtävänä on turvata jokaiselle ihm iselle ihm isarvoinen elämä. Ne 

kuuluvat  kaiki lle maapallon ihm isille,  ja ovat  voimassa kaikkialla,  kaikkina aikoina.. 

Ihm isoikeuksien tehtävänä on turvata jokaiselle ihm iselle ihm isarvoinen elämä. 

Ihmisoikeussopimuksissa määritellyt  ihm isoikeudet  ovat  kaikki tärkeitä,  keskenään 

yhtä arvokkaita eikä niitä voida poistaa keneltäkään edes henkilön omasta tahdosta 

(Suomen YK-li i t to,  URL www.ykli i t to.f i / yk70v/ yk/ ihm isoikeudet ) .

Vuonna 1945 hyväksyt ty YK:n peruskirja ja YK:n yleismaailmallinen ihm isoikeuksien 

julistus ovat  luoneet  pohjan nykyiselle ihm isoikeusjärjestelmälle. Näitä ohjeistuksia on 

täydennet ty myöhemmin lukuisi lla muilla kansainvälisi llä sekä alueellisi lla 

ihm isoikeussopimuksilla,  kuten lapsen oikeuksien sopimuksella (1989) ja pakolaisten 

asemaa koskevalla sopimuksella (1951). 

Jot ta ihm isoikeudet  voisivat  toteutua, valt ion tulee kunnioit taa ja turvata yksilön 

oikeuksia. Kansainväliset  ihm isoikeussopimukset  sitovat  ni i tä allekirjoit taneita 

valt ioita oikeudellisest i. Sopimukset  määrit televät  m inim itason, jota valt ioiden tulee 

omassa kansallisessa lainsäädännössään noudat taa. YK:n ihm isoikeusneuvosto valvoo 

ihm isoikeuksien toteutumista maailmanlaajuisest i. Ihm isoikeussopimuksia valvotaan 

kunkin sopimuksen omassa toim ielimessä, valvontakomiteassa.

Oikeus hakea kansainvälistä suojelua, kansalaisuus, oikeus opetukseen, 

uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat  kaikki ihm isoikeuksia.

Ihmisoikeuksien toteutuminen on yhä maailmanlaajuinen haaste, si llä useissa maissa, 

myös Suomessa, on edelleen voimassa lakeja tai perinteisiä käytäntöjä,  jotka ovat  

rist ir i idassa ihm isoikeuksien periaat teiden kanssa. Maailmanlaajuisia haasteita 

ihm isoikeuksien toteutumiselle ovat  esimerkiksi kidutus, kuolemantuomio, pakkotyö, 

ihm iskauppa ja sananvapauden rajoitukset . 

Suomessa haasteita ovat  esimerkiksi rasism i,  naisi in kohdistuva väkivalta ja 

saamelaisten alkuperäiskansa-asemaan li i t tyvien oikeuksien toteutuminen. 

Ihm isoikeuksia rikkovat  sekä yksit täiset  kansalaiset  et tä valt iot . Erityisen 

haavoit tuvassa asemassa ovat  ni in sanotut  erityisryhmät,  kuten vähemmistöt  ja 

alkuperäiskansat ,  seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ,  vammaiset ,  vanhukset ,  naiset  

ja lapset  (Ulkoministeriö,  URL:

www.form in.f i / public/ default .aspx?content id=234289&nodeid=49583&content lan=1&culture=f i-FI) . 

http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet
http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet
http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=234289&nodeid=49583&contentlan=1&culture=fi-FI
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Eri järjestöiltä löytyy kat tavast i materiaalia,  jonka avulla voi 

syventää t ietojaan ihmisoikeuksista. Kurkkaa esimerkiksi 

Pakolaisavun sivut  www.pakolaisapu.f i ,  sekä

www.ihmisoikeudet .net ,  www.unicef.f i / koulut  ja Plan 

Internat ional Suomen  www.globaalikoulu.net .

Muuttoli ikkeellä tarkoitetaan si irtym istä toiselle alueelle,  joko maan sisällä tai eri maiden 

väli llä. Muut toli ike voi olla pienimuotoista yksilöiden si irtym istä paikasta toiseen tai 

kokonaisen väestön asuinalueen muutosta. Ihm iset  muut tavat  eri syistä. Osa muut taa 

vapaaehtoisest i esimerkiksi työn, opiskelujen tai rakkauden perässä, kun taas toiset  

muut tavat  olosuhteiden pakosta esimerkiksi konf likt in,  luonnonkatastrof in tai 

turvat tomuuden takia.

M aahan m uut t aja on ulkomaille muut tanut ta henkilöä, jonka tarkoituksena on asua 

maassa pidempi aika, yleensä vähintään vuosi. Maahanmuuttajia ovat  si is kaikkien 

maiden kansalaiset ,  jotka muut tavat  Suomeen. Eniten maahanmuuttajia Suomessa on 

ent isen Neuvostoli i ton alueelta ja Ruotsista.

M aan sisäin en  pak olain en  eli  evakko on henkilö,  joka on joutunut  jät tämään kot insa 

esimerkiksi aseellisen konf likt in,  väkivallan, ihm isoikeusloukkauksien tai 

luonnonkatastrof in vuoksi,  mut ta ei ole poistunut  kot imaastaan. Maansisäiset  pakolaiset  

ovat  si is paossa kodeistaan ja kot iseuduiltaan, mut ta eivät  ole jät täneet  kot imaataan. 

Maailmassa kotoaan paenneista ihm isistä kaksi kolmasosaa ovat  maansisäisiä pakolaisia.

Ki in t i öpak olain en  on henkilö,  jolla on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n myöntämä 

pakolaisen asema ja joka saapuu maahan vastaanot tajavalt ion määrit telemän 

pakolaiskiint iön puit teissa. Eduskunta määrit tää Suomessa pakolaiskiint iön vuosit tain. 

Kiint iöpakolaiset  tulevat  Suomeen usein pakolaisleirei ltä,  mut ta myös suoraan 

kri isialueilta. Suomen viime vuosina ot tamat ki int iöpakolaiset  ovat  olleet  pääasiassa 

syyrialaisia,  kongolaisia,  afganistanilaisia ja sudanilaisia.

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

http://www.pakolaisapu.fi
http://www.pakolaisapu.fi
http://www.ihmisoikeudet.net
http://www.unicef.fi/koulut
http://www.unicef.fi/koulut
http://www.globaalikoulu.net


7  Yl i  rajojen

Pak olain en  on  henkilö,   jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi rotunsa, 

etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuutensa tai poli i t t isen käsityksensä takia tai sen 

takia,  et tä hän kuuluu t iet tyyn yhteiskuntaryhmään, ja joka oleskelee sen maan 

ulkopuolella,  jonka kansalainen hän on, ja joka mainitun uhan vuoksi ei voi tai halua 

palata takaisin kot imaahansa. Pakolaisstatuksen voi saada myös henkilö,  joka olematta 

m inkään maan kansalainen oleskelee ent isen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja 

edellä mainit tujen seikkojen tähden on kykenemätön tai pelon vuoksi haluton 

palaamaan asuinmaahansa. 

Pakolaisen määritelmä ja oikeudet  perustuvat  ?YK:n Geneven pakolaissopimukseen. 

Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä,  jotka ovat  saaneet  Geneven 

pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä 

pakolaisella vi i tataan usein kaikkiin ni ihin,  jotka ovat  joutuneet  pakenemaan 

kot iseudultaan sekä myös niihin,  joi lla on kohdemaassaan suojeluperusteinen 

oleskelulupa.

Paper i t on  on  henkilö,  joka elää Suomessa vailla lai llista oleskeluoikeut ta. Paperit toman 

oleskelu ei ole virallisest i viranomaisten t iedossa tai sallimaa. Paperit tomaan maassa 

oleskeluun voi päätyä esimerkiksi sen jälkeen, kun on saanut  kielteisen turvapaikka- tai 

oleskelulupapäätöksen, vi isumi tai oleskelulupa on umpeutunut  tai henkilö ei ole 

hakenut  lainkaan oleskelulupaa. Pelkkä passin tai muun henkilöllisyystodistuksen 

puut tuminen ei tee ihm isestä paperitonta. Turvapaikanhakijat  eivät  ole paperit tom ia, 

si llä heillä on lupa oleskella maassa hakemuksensa käsit telyn ajan.

Si i r t olain en  on yleisterm i henkilölle,  joka muut taa pysyväst i asumaan toiseen maahan. 

Siirtolaisella tarkoitetaan sekä maahanmuuttajaa et tä maastamuuttajaa. Kansainvälisissä 

t i lastoissa si irtolainen on henkilö,  joka muut taa maasta ainakin vuodeksi ulkomaille. 

Monien maiden t i lastoissa si irtolaiseksi määritellään kuitenkin myös henkilöt ,  jotka 

muut tavat  maahan lyhyemmäksi ajaksi ? kuten puoleksi vuodeksi tai kolmeksi 

kuukaudeksi.

Turvapaik an hak i ja on henkilö,  joka hakee turvaa vieraasta valt iosta. Turvapaikan 

hakeminen on ihm isoikeus. Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n 

pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen 

vainoon. Sen sijaan turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan toissijaisen 

suojelutarpeen perusteella. Tällainen tarve voi olla esimerkiksi epäinhim illisen kohtelun 

uhka kot imaassa.

Lähde: Suomen Pakolaisapu, URL: www.pakolaisapu.f i/ pakolaisuus/ sanasto

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1968/19680077/19680077_2
http://www.pakolaisapu.fi/pakolaisuus/sanasto
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YK:n arvion mukaan maailmassa oli vuonna 2015 244 m iljoonaa kansainvälistä 

si irtolaista eli  kot imaansa ulkopuolelle muut tanut ta ihm istä. Luku vastaa noin 44 

kertaisest i Suomen väestöä tai joka toista Euroopan Unionin kansalaisista. Suurin osa 

kansainvälisistä si irtolaisista on muut tanut  vapaaehtoisest i esimerkiksi työn, opiskelun 

tai perheen takia ja noin 10 prosent t ia on muut tanut  olosuhteiden pakosta. Siirtolaisten 

määrä ei ole juurikaan muut tunut  vi imeisten vuosikymmenten aikana. Pakolaisten 

määrä puolestaan on kasvanut . Tällä hetkellä maailmassa on enemmän pakolaisia kuin 

koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Viimeisten seitsemän vuoden aikana määrä on 

m iltei kaksinkertaistunut  34 m iljoonasta yli  65 m iljoonaan.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR mukaan vainon, konf likt ien, väkivallan uhan tai 

ihm isoikeusloukkausten takia kot insa jät täneitä ihm isiä oli  vuoden 2016 lopussa 

maailmanlaajuisest i yhteensä lähes 66 m iljoonaa, joista m iltei kaksi kolmasosaa oli 

paennut  kot imaansa sisällä alueelta toiselle ja yli  yksi kolmasosa oli paennut  kot imaansa 

rajojen ulkopuolelle. Kot imaansa ulkopuolelle paenneista 22,5 m iljoonaa henkilöä oli 

saanut  turvaan oikeut tavan pakolaisstatuksen ja lähes 3 m iljoonaa ihmistä oli  

turvapaikanhakijoita,  jotka odot t ivat  vielä suojelupäätöstä.

Lisäksi UNHCR arvioi maailmassa olevan noin 10 m iljoonaa pakolaista,  joi lla ei ole 

m inkään maan kansalaisuut ta. Ihm inen voi päätyä elämään i lman kansalaisuut ta 

esimerkiksi syntyessään vieraassa maassa, tai maan lakien muut tuessa niin,  et tä ne 

sulkevat  kansalaisuuden ulkopuolelle jonkin ihm isryhmän esimerkiksi etnisyyteen tai 

sukupuoleen perustuen. Elämä i lman kansalaisuut ta tarkoit taa, et tä ihm inen ei 

vält tämättä pääse kouluun tai lääkäri in,  ei saa työtä,  ei voi avata pankkit i liä tai ostaa 

asuntoa, eikä mennä naim isiin.

Kaikista kodistaan paenneista ihm isistä vain murto-osa päätyy vauraisi in länsimaihin: 

Eurooppaan on saapunut  heistä vain noin 10 prosent t ia. 84 prosent t ia pakolaisista 

oleskelee kehitysmaissa. Eniten pakolaisia on ot tanut  vastaan Turkki (2,9 m iljoonaa 

pakolaista) ,  Pakistan (1,4 m iljoonaa pakolaista)  ja Libanon (noin m iljoona pakolaista) . 

Noin puolet  kaikista pakolaisista on alle 18-vuot iaita. Sodat ,  konf likt i t  ja 

luonnonkatastrof it  ovat  esimerkkejä syistä,  jotka saavat  ihm iset  jät tämään kot insa. 

Paossa olevien määrään vaikut taa muun muassa se, m illaisia konf likteja maailmalla on. 

Ulkomaille paenneiden määrä on kasvanut  65 prosent t ia vi imeisten vi iden vuoden 

aikana erityisest i Syyrian sodan vuoksi  (UN: Internat ional Migrat ion Report  2015. URL: 

www.un.org/ en/ development/ desa/ populat ion/ m igrat ion/ publicat ions/ m igrat ionreport

/ docs/ Migrat ionReport2015_Highlights.pdf) .

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
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Yleisimmät syyt  Suomeen muut tamiseen ovat  EU-kansalaisuus  ja perhe. Vuonna 2016 

Suomeen muut t i 39 317 ihmistä. Noin neljännes muut t i EU-alueelta,  m inkä vuoksi 

heidän muut tonsa syytä ei t i lastoitu. Viidesosa muut t i perhesyistä,  kuudesosa työn 

perässä ja kuudesosa muut t i saadakseen turvaa. Vuoden 2016 lopussa Suomessa asui 

si irtolaisia 180 eri maasta. Ylivoimaisest i suurin ryhmä olivat  Viron kansalaiset . Toiseksi 

eniten Suomessa asui Venäjän kansalaisia ja kolmanneksi eniten Irakin kansalaisia. 

Seuraavana kansalaisuust i lastossa ovat  ki inalaiset ,  ruotsalaiset ,  thaimaalaiset  ja 

somalialaiset . Muiden ryhmien määrät  jäävät  alle seitsemän tuhannen 

(Maahanmuuttovirasto: Maahanmuuton tunnusluvut  2016, URL: 

ht tp:/ / emn.f i/ f i les/ 1528/Tilastokatsaus_2016_FI_net t i.pdf) .

Vuosi 2015 oli Suomen maahanmuuttot i lastoissa poikkeuksellinen. Euroopasta haki 

turvapaikkaa vuonna 2015 yhteensä 1,3 m iljoonaa henkilöä. Suomeen saapui yhteensä 

32 476 turvapaikanhakijaa. Muuten 2000-luvulla turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa 

on vuosit tain vaihdellut  1 500 ja 6 500 henkilön väli llä. Tällä hetkellä Suomessa asuu 

0,03 prosent t ia maailman pakolaisista,  ja tämä suhteellinen määrä on laskenut  vi ime 

vuosina. 

Turvapaikkojen lisäksi Suomi myöntää kansainvälistä suojelua vuosit tain 750:lle 

ki int iöpakolaiselle eli  pakolaisstatuksen esimerkiksi pakolaisleiri llä jo saaneelle 

henkilölle. Eduskunta määrit tää ki int iön suuruuden vuosit tain. Suomen pakolaiskiint iö 

on merkit täväst i Ruotsin (5 000) ja Norjan (3 120) ki int iöitä pienempi.

Lisät ietoa muut toli ikkeistä ja pakolaisuudesta voit  löytää esimerkiksi 

Suomen Pakolaisavun ja Kansainvälisen si irtolaisjärjestön ( IOM) 

sivuilta www.pakolaisapu.f i  ja www.iom.f i .

Maailmanlaajuiset  muut toli ikkeet  on laaja ja moniulot teinen teema. Ihmisten oikeut ta 

li ikkua ja hakea turvaa oman maansa rajojen ulkopuolella säätelevät  kansainväliset  lait  ja 

sopimukset ,  joiden täytäntöönpanosta kansallisest i vastaa kunkin maan halli tus. 

Yksilöinä voimme kuitenkin vaikut taa si ihen, m itä tapahtuu ruohonjuuritasolla: m iten 

keskustelemme, m iten tulkitsemme lukemaamme ja näkemäämme, m iten kohtelemme 

muita ihm isiä ja m illaisia asenteita levitämme.

Empat ia tarkoit taa kykyä aset tua toisen ihm isen asemaan ja ymmärtää, m itä toinen 

ihm inen tuntee ja kokee. Empat iaa kutsutaan usein myös myötäelämisen taidoksi tai 

myötätuntoiseksi eläytymiseksi. Empat ia onkin tärkeä työkalu t i lanteissa, joissa kohtaa 

eri puoli lta maailmaa tulevia eri laisia ihm isia. Empat ian avulla voi si is oppia 

ymmärtämään ja kunnioit tamaan toista ihm istä. Empat iaa voi oppia ot tamalla selvaä 

ihm isten elämästä ja lähtökohdista,  olemalla utelias ja kysymallä kysymyksiä,  

tutustumalla ja eläytymällä toisten ihm isten kokemiin t i lanteisi in ja tunteisi in.

http://emn.fi/files/1528/Tilastokatsaus_2016_FI_netti.pdf
http://emn.fi/files/1528/Tilastokatsaus_2016_FI_netti.pdf
http://emn.fi/files/1528/Tilastokatsaus_2016_FI_netti.pdf
http://www.pakolaisapu.fi
http://www.iom.fi
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Alkuun voi olla vaikeaa tai jännit tävää yrit tää ymmärtää toisen ihm isen tunteita ja 

asenteita,  jos ne ovat  eri laisia kuin omat käsitykset . Ihm isiä kohtaan voi myos olla 

ennakkoluuloja eli  käsityksia,  jotka on luotu ennen ihmiseen tai asiaan 

tutustumista. Ennakkoluulot  johtuvat  monest i t ietämättömyydestä, eivätkä ne 

useimmiten pidä paikkansa. Kaiki lla ihm isillä on ennakkoluuloja. Niistä voi päästä 

eroon tunnistamalla ja tunnustamalla omat ennakkoluulonsa ja keräämällä t ietoa 

ennakkoluulojen kohteesta. Tutustuessaan uusiin ihm isiin huomaakin usein,  

kuinka omat ennakkoluulot  hälvenevät . Aluksi eri laiselta tuntuneen ihmisen kanssa 

voi löytyä paljon yhteistä. Eri taustoista tuleviin ihm isiin tutustumalla voi myös 

oppia paljon uut ta maailmasta.

Joskus ennakkoluulot  johtavat  kuitenkin syrjintään ja rasism iin. Syrjinnällä 

tarkoitetaan yksilön tai ryhmän kohtelemista huonommin kuin toista jonkin 

henkilökohtaisen ominaisuuden, esimerkiksi iän, sukupuolen, ihonvärin,  

kansallisuuden tai uskonnon, perusteella. Rasismi tarkoit taa jonkin ihm isryhmän 

arvot tamista muita ihm isryhmiä alempiarvoiseksi esimerkiksi etnisen alkuperän, 

ihonvärin,  kansallisuuden, kult tuurin,  äidinkielen tai uskonnon perusteella. 

Syrjintää ja rasism ia voivat  olla nim it tely,  uhkailu,  poissulkeminen tai väkivaltaiset  

teot . Niitä voi tapahtua yhteiskunnan tasolla rakenteissa tai yksilöiden tasolla 

vuorovaikutuksessa. Syrjintää ja rasism ia ei pidä hyväksyä m issään muodossa.



11  Yl i  rajojen

1. Ihm isoik eudet  ja m aahan m uut t o

Ihm isoikeuksiin tutustuminen ja ihm isoikeuksien tärkeyden ymmärtäminen

2. M ik si  i hm iset  m uut t avat

Muuttoli ikkeiden taustat iedot  kuntoon

3. M aahan m uut t aja, pak olain en  vai  si i r t olain en ? 

Muuttoli ikkeisi in li i t tyvät  käsit teet  tutuksi

4. Läh t ö m aast a

Kot imaasta lähtemiseen eläytyminen

5. M issä m aai lm an  pak olai set  ovat ?

Pakolaisuuden ja maailmanlaajuisen vastuunkannon hahmottaminen

6. M at k al l a

Pakomatkan ja si ihen li i t tyvien haasteiden ymmärtäminen

7. Uusi  k iel i ,  uudet  haast eet

Maahanmuuttajan uudessa maassa kohtaamien haasteiden ymmärtäminen

8. Rasism in  k oh t aam in en

Rasismin ja syrjinnän määrit tely ja tunnistaminen

9. Luok an  uusi  oppi l as

Maahanmuuttajan uudessa maassa kohtaamien haasteiden ymmärtäminen

10. M aahan m uut t ajat  er i  m edioi ssa

Mediakri i t t isyys käsit teenä ja käytännössä

11. Er i l ai set  l äh t ök ohdat  -  er i arvoin en  eläm ä?

Eriarvoisuuden tunnistaminen ja ref lektoint i

12. M i t ä ajat t elen  m aai lm ast a ja m uut t ol i i k k ei sst ä

Muuttoli ikkeiden ja pakolaisuuden herät tämien ajatusten jakaminen

Bon ust eh t ävä: Pal jon k o ihm in en  m ak saa?

Mitä ihm iskauppa on ja m iten si ihen pystytään puut tumaan
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Teem a: Ihm isoikeuksiin tutustuminen ja ihm isoikeuksien 

tärkeyden ymmärtäminen

Tavoi t e: Tutustua ihmisoikeuksiin erityisest i pakolaislapsen 

näkökulmasta. Virit täytyä teeman käsit telyyn.

Kest o: 20+ m inuut t ia

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Toivota ryhmä tervetulleeksi rast i lle ja kerro,  et tä rast i lla on tarkoitus tutustua 

pakolaislapsen tarinaan ja lapsen oikeuksiin. Näytä video Malakista tai lue tarina 

pakolaislapsesta. Sen jälkeen anna ryhmälle rast ikäsky ja Lapsen oikeuksien kort it . Kerro,  

et tä tehtävänä on aset taa lapsen oikeudet  tärkeysjärjestykseen pakenevan lapsen 

näkökulmasta. Lapsen oikeuksien kort it  asetellaan t imant in muotoon alustalle ni in,  et tä 

alimmalle tasolle tulee ryhmän m ielestä tärkein oikeus ja ylimmälle vähiten tärkein. 

Kerro,  et tä aikaa on 10 m inuut t ia. Jos ryhmässä on paljon jäseniä,  jaa osallistujat  2-4 

hengen ryhmiin,  joista jokainen tekee oman t imant in. Näin saat  aikaiseksi enemmän 

keskustelua.

Lapsen  oi k euk sien  k or t i t  t ulost et t uin a ja l ei k at t uin a

Pak olai sen  t ar i n a

Tulost et t un a esimerkiksi: Zeinabin tarina - 10-vuot iaan Libanoniin paennenn syyriaslapsen 

tarina ht tp:/ / unicef.typepad.com/ main/ 2012/ 09/ syyria-zeinabin-tarina.htm l. UNICEF, 

saatavana suomeksi

Videon a esimerkiksi: Malak and the Boat ,  One Syrian Child's Journey. 

ht tp:/ / www.unicefusa.org/ stories/ malak-and-boat-%E2%80%94-one-syrian-childs-journey/ 30179 

UNICEF, saatavana englanniksi

http://unicef.typepad.com/main/2012/09/syyria-zeinabin-tarina.html
http://unicef.typepad.com/main/2012/09/syyria-zeinabin-tarina.html
http://www.unicefusa.org/stories/malak-and-boat-%E2%80%94-one-syrian-childs-journey/30179
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Jos ryhmiä on useampia voit  myös antaa tehtäväksi poht ia lapsen 

oikeuksien t imant t ia eri laisten olosuhteiden näkökulmasta, ni in et tä 

jokaisella ryhmällä on oma näkökulma. Mitkä oikeudet  ovat  tärkeimpiä 

kun paetaan sotaa, luonnonkatastrof ia tai nälänhätää? Muut tuuko 

tärkeysjärjestys ri ippuen pakenemisen syystä? Entä jos muut to tapahtuu 

vapaaehtoisista syistä?

Kun t imant it  ovat  valm iit ,  pyydä ryhmäläisiä perustelemaan muutaman oikeuden 

kohdalla,  m iksi juuri tämä oikeus on tärkeä ja m itä tapahtuisi,  jos oikeus ei toteutuisi. Jos 

ryhmiä on monta, käykää läpi,  m itkä ovat  ryhmien m ielestä tärkeimmät ja vähiten 

tärkeimmät oikeudet . Tarkastelkaa, onko ryhmien t imanteissa suuria eroja keskenään. 

Kysy ryhmältä,  oliko tärkeysjärjestykseen aset taminen helppoa. Miksi,  m iksi ei? Muista 

kertoa, et tä lapsen oikeudet  ovat  kaikki yhtä tärkeitä ja kaikkien oikeuksien tulisi 

toteutua.

Tehtävänänne on yhdessä tarkastella yhdeksää lapsen oikeut ta pakenevan lapsen 

näkökulmasta: m itkä oikeudet  ovat  m ielestänne tärkeimpiä lapselle,  joka joutuu 

pakenemaan kot imaastaan?

Aset takaa oikeudet  t imant in muotoon alustalle. Mielestänne tärkein oikeus ylimmäksi,  

seuraavaksi tärkeimmät kaksi oikeut ta seuraavalle rivi lle,  si i tä seuraavat  kolme tärkeintä 

oikeut ta seuraavalle rivi lle. Vähiten tärkein oikeus alimmaksi. Perustelkaa jokaisen 

oikeuden kohdalla,  m iksi juuri tämä oikeus on tärkeä ja m itä tapahtuisi,  jos oikeus ei 

toteutuisi.
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Toisen maailmansodan jälkeen maailman johtajat  poht ivat  yhdessä, m iten maailmassa 

säilyisi rauha ja vältyt täisi in sodan kaltaiselta katastrof i lta. Maiden johtajat  sopivat  

valt ioiden yhteisessä järjestössä, Yhdistyneissä kansakunnissa, ihm isoikeuksien 

julistuksesta vuonna 1948. Julistuksessa lin jat t i in,  et tä kaiki lle maailman ihmisille - 

sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, uskontoon, kot imaahan, kieleen tai 

seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta ? kuuluu t iet tyjä jakamattomia oikeuksia 

eli  ihm isoikeuksia. Ihm isoikeuksia ei voi ot taa keneltäkään pois eikä niitä voi aset taa 

tärkeysjärjestykseen. Ne ovat  kaikki tärkeitä ja valt ioiden tehtävänä on huoleht ia,  et tä 

ne toteutuvat .

Lapsen oikeuksien t imant t i -tehtävä pohjautuu maailmanlaajuisen lapsen oikeuksien 

sopimuksen art ikloihin. Lapsen oikeuksien sopimus on laadit tu vuonna 1989 

täydentämään ihmisoikeuksien julistusta lapsen näkökulmasta, si llä lapsi on ikänsä 

puolesta heikommassa asemassa omien oikeuksiensa edistäjänä ja puolustajana. 196 

maailman maata, kaikki maat  Yhdysvaltoja lukuun ot tamatta,  on ot tanut  lapsen 

oikeudet  osaksi lainsäädäntöään ja sitoutunut  noudat tamaan sopimusta. Kaikkia 

ihm isoikeussopimuksia yhdistää kolme periaatet ta;  oikeudet  kuuluvat  ihan jokaiselle 

(universaalius) ,  oikeudet  ovat  keskenään yhtä arvokkaita ( jakamattomuus, 

perustavuus),  eikä niitä voi ot taa pois keneltäkään eikä niistä voi edes omasta tahdosta 

luopua ( luovut tamattomuus).



Teem a: Muuttoli ikkeiden taustat iedot  kuntoon

Tavoi t e: Ymmärtää, m illaiset  t i lanteet  voivat  johtaa lähtöön 
kot imaasta. Ymmärtää vapaaehtoisen ja ulkoisten 
olosuhteiden pakosta tapahtuvan muuton välinen ero.

Kest o: 20 m in

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Kerro ryhmälle,  et tä rast i lla perehdytään eri laisi in syihin,  joiden vuoksi ihm iset  

muut tavat  maasta toiseen. Tämän jälkeen anna ryhmälle rast ikäsky ja nippu kuvia,  joita 

heidän tulee yhdessä poht ia ja laji tella pinoihin ri ippuen sii tä,  onko kyseessä 

vapaaehtoinen vai pakotet tu muut to. Lisäksi yritetään päätellä tarinoita kuvien takana 

ja jakaa ne vielä pienempiin pinoihin vapaaehtoisen ja pakotetun muuton sisällä 

ri ippuen sii tä,  m istä on kysymys.

Tarvit taessa voit  helpot taa tehtävää kertomalla het i aluksi,  et tä 

tarkoituksena on laji tella kuvat  lähtöperusteen mukaan seuraaviin 

ryhmiin: työ, rakkaus, opiskelu,  nälänhätä, sota ja ni in edelleen.Näin 

osallistujien ei tarvitse keksiä itse syitä lähdölle.

Kun ryhmä on valm is,  pyydä osallistujia perustelemaan, m iten kuvat  on jaet tu. 

Keskustelun ohessa kerro,  et tä suurimmat syyt  vapaaehtoiseen muut toon ovat  rakkaus, 

työ ja opiskelu. Pakotet tuun muut toon vaikut tavia tekijöitä lähtömaassa taas voivat  olla 

esimerkiksi luonnonkatastrof it  (kuten tulva, maanjäristys tai kuivuus),  nälänhätä, sota,  

konf likt i t ,  sekä eri laisista syistä johtuva vaino.

Kuvia er i  t i l an t ei st a, jot k a l aj i t el l aan  pin oih in  sen  m uk aan  ajat el l aan k o n i i den  
olevan  pak ot et t ua vai  vapaaeh t oi st a m uut t oa.  

Li i t teet  saatavana osoit teista www.part io-ohjelma.f i/ ohjelmamateriaalia ja 

www.globaalikasvatus.f i / vinkit .
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http://www.globaalikasvatus.fi/vinkit
http://www.partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia
http://www.globaalikasvatus.fi/vinkit


Muuttoli ikkeellä tarkoitetaan yleisest i si irtym istä alueelta toiselle,  ja sitä voi tapahtua 

sekä maan sisällä et tä maiden väli llä. Muut toli ike voi olla pienimuotoista yksilöiden 

si irtym istä paikasta toiseen tai kokonaisen kansan muut toa alueelta toiselle. Yleisimpiä 

syitä,  joiden takia ihm iset  muut tavat  uuteen maahan ovat  perhe, työ ja opiskelu. Muita 

syitä muut taa voivat  olla esimerkiksi sota tai luonnonkatastrof it . YK:n arvion mukaan 

vuonna 2015 kansainvälisten si irtolaisten (henkilöiden, jotka syystä tai toisesta ovat  

muut taneet  kot imaastaan toiseen maahan) määrä koko maailmassa oli 244 m iljoonaa. 

Pakon takia muut taneita on noin 25 m iljoonaa, si is noin kymmenen prosent t ia kaikista 

si irtolaisista.

Saat te nipun kuvia. Poht ikaa kunkin kuvan kohdalla,  m inkälaisesta muutosta on 

kysymys. Lajitelkaa kuvat  eri pinoihin sen mukaan, uskot teko kyseessä olevan 

vapaaehtoinen vai olosuhteiden pakosta tapahtuva muut to. Tämän jälkeen poht ikaa 

tarkemmin, m illaiset  syyt  vaikut tavat  vapaaehtoiseen muut toon ja m illaiset  pakotet tuun 

muut toon, ja eritelkää kuvia syiden perusteella vielä pienempiin pinoihin.
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Teem a: Muuttoli ikkeisi in li i t tyvät  käsit teet  tutuksi

Tavoi t e: Oppia erot tamaan muut toli ikkeisi in li i t tyvän 
sanaston eri käsit teet  toisistaan, ymmärtää niiden eri laiset  
merkitykset  ja oppia käyt tämään niitä oikein.

Kest o: 10?20 m inuut t ia

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Jaa jokaiselle osallistuji lle oma domino, jonka toisessa päässä lukee jokin 

maahanmuuttoon li i t tyvä käsite ja toisessa päässä eri käsit teen määritelmä. Tehtävänä 

on löytää muiden osallistujien lapuista parit  oman lapun molempiin päihin niin,  et tä 

sekä käsit teelle et tä määritelmälle löytyy parit . Käsit teen pari on sitä vastaava 

määritelmä ja määritelmän pari sitä vastaava käsite. Osallistujista muodostuu lopulta 

piir i  tai jono, ri ippuen osallistujien määrästä  Lopuksi käykää läpi oikeat  vastaukset  ni in,  

et tä jokainen kertoo oman lappunsa käsit teen ja sen määritelmän. Jos osallistujista on 

muodostunut  jono, voit te keksiä yhdessä oikeat  vastaukset  parit tom iksi jääneelle 

käsit teelle ja määritelmälle.

Rast inpitäjä jakaa jokaiselle dominon, jonka toisessa päässä lukee jokin käsite ja toisessa 

jokin määritelmä. Tehtävänä on löytää oman dominon käsit teelle sitä vastaava 

määritelmä ja vastaavast i oman dominon määritelmää vastaava käsite. Kun löydät  

sopivan parin,  pysykää yhdessä. Dominoista muodostuu lopulta piir i / jono, jossa 

jokaisella käsit teellä on oikea määritelmä. Lukekaa lopuksi oikeat  vastaukset  ni in,  et tä 

jokainen lukee oman dominonsa käsit teen ja si lle sopivan määritelmän.

Lähde: Kansainvälinen si irtolaisjärjestö ( IOM) ja Euroopan muut toli ikeverkosto (EMN)

Dom in ot  t ulost et t uin a ja l ei k at t uin a ( li i t teenä)

Kyn iä
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Teem a: Kot imaasta lähtemiseen eläytyminen

Tavoi t e: Eläytyä sodan alta pakenemaan 
joutuvan henkilön kokemusmaailmaan.

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Kest o: 15 m in

Kerro ryhmälle,  et tä tällä rast i lla he pääsevät  eläytymään kodista pakenemiseen. Pyydä 

osallistujia kuvit telemaan, et tä Suomessa on juuri syt tynyt  sota ja heidän 

kot ikaupunkiaan pommitetaan. Osallistujien pitää lähteä välit tömäst i. Aikaa ei ole 

hukat tavaksi,  ja heidän täytyy nopeast i päät tää, m itä haluavat  ot taa mukaansa. Koska 

matkasta tulee pitkä ja kannet tavaa on paljon, mahtuu mukaan vain 5 tavaraa.

Mikäli ryhmä on iso, voit  pyytää osallistujia jakautumaan pienempiin,  noin 3-4 hengen 

ryhmiin. Anna heille lista tavaroista ja tehtävänanto rast ikäskyn muodossa. Ryhmillä on 

5 m inuut t ia aikaa päät tää, m itkä vi isi tavaraa he valitsevat  mukaan joutuessaan 

jät tämään kot insa pysyväst i. Anna ryhmien vetäytyä neuvot telemaan päätöksestään.

Toteuta rast i muuten samoin kuin edellä,  mut ta pyydä osallistujia 

pakkaamaan tavarat  reppuun. Tähän tarvitset  si is listan si jaan 

konkreet t isen kasan tavaroita joista valita,  sekä repun m ihin ryhmä 

pakkaa valitsemansa tavarat . Näin saat  rast ista toim innallisemman.

List a m uk aan  pak at t av i st a t avaroi st a.  Vaihtoehtoisest i listassa mukana olevia tavaroita 

sekä reppu

Kuvat  t avaroi st a, joi t a pak olai set  ovat  oi k east i  ot t an eet  m uk aan sa 

Li i t teet  saatavana osoit teista www.part io-ohjelma.f i/ ohjelmamateriaalia ja 

www.globaalikasvatus.f i / vinkit .

http://www.partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia
http://www.globaalikasvatus.fi/vinkit
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Kun aika on kulunut ,  pyydä ryhmiä esit telemään valintansa. Kysy, m iksi he päätyivät  

juuri kyseisi in tavaroihin. Oliko valinta helppo? Voit te halutessasi keskustella myös si i tä,  

pääsisikö näillä tavaroilla etenemään Suomesta turvalliseen maahan. Onko passi 

valit tujen tavaroiden listalla? Entä m illaista olisi aloit taa uusi elämä uudessa maassa 

näiden tavaroiden turvin?

Näytä lopuksi vielä kuvia tavaroista,  joita pakolaiset  ovat  oikeast i ot taneet  mukaansa. 

Onko joukossa samoja tavaroita vai eroavatko ne ryhmien valitsemista tavaroista? Jos 

eroavat ,  ni in m illä tavalla?

Jos rast i lla on useampi ryhmä, voi jokaiselle ryhmälle antaa oman 

näkökulman, josta poht ia t i lannet ta. Mitä pakkaat  mukaan jos 

lähdet  pakoon sotaa, tulvaa tai muutat  opiskelemaan ulkomaille? 

Miten eri lähtöt i lanteet  vaikut tavat  pakat taviin tavaroihin?

Kaupunkiamme pommitetaan. Meidän täytyy lähteä nyt !  Aikaa ei ole,  on pakat tavat  vain 

tärkeimmät. Mukaan mahtuu vi isi tavaraa. Mitkä niistä valitset te? Tehtävänänne on 5 

m inuut in kuluessa valita vi isi tärkeimmäksi katsomaanne tavaraa. Kun aika on kulunut ,  

rast inpitäjä antaa tei lle lisäohjeita.

Valokuvia

Opiskelutodistukset

Läppäri

Puhelin

Laturi

Kart ta

Lämpim iä vaat teita

Kamera

Vilt tejä

Tyyny

Koruja

Rahaa

Syntymätodistus

Ruokaa

Taskulamppu

Linkkuveitsi

Pilli

Harrastusvälineet

Muistoja lapsuudesta

Kirja

Päiväkirja

Vaat teita

Passi

Vet tä

Heijast in

Hammasharja 

Proteiin ipatukka

List a t avaroi st a, joi t a val i t a
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Teem a: Pakolaisuuden ja maailmanlaajuisen 
vastuunkannon hahmottaminen

Tavoi t e: Oppia, m issä maailman pakolaiset  ovat . Ymmärtää, 
et tä suurin osa maailman pakolaisista elää alueilla,  joissa 
resurssit  ovat  rajalliset .

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Kest o: 20 m inuut t ia

Lähde:  Amnesty Internat ional

Rast i lla osallistujat  kantavat  havuja maanosaa esit täviin merkit tyihin paikkoihin sen 

mukaan, m iten maailman pakolaiset  jakautuvat . Tehtävän tarkoituksena on tehdä

konkreet t isella tavalla näkyväksi pakolaisten si joit tum inen maailman eri osiin. Tehtävä 

havainnollistaa, kuinka esimerkiksi Lähi-Idän ja Turkin alueille saapuu paljon pakolaisia,  

mut ta valt ioi lla on vain rajalliset  mahdollisuudet  tarjota tuli joi lle tarvit tavia palveluita,  

kuten majoitusta,  ruokaa tai kotoutumispalveluita (esim. koulutus- ja työvoimapalvelut ) . 

Kerää etukäteen valm iiksi 100 havua, jotka levit telet  rast in ympäristöön. Merkitse 

maanosat  kyltein tai muiden merkkien avulla. Esimerkiksi puut ,  kasvit  tai kivet  sopivat  

hyvin merkeiksi.

M ikäli  havuja ei ole saatavilla,  voi ne korvata myös muilla asioi lla tai 

esineillä. Esimerkiksi kävyt ,  helmet ,  kivet  tai tuli t ikut  toim ivat  hyvin 

pelimerkkeinä tässä tehtävässä.

Et uk ät een  valm ist et ut  m aan osak yl t i t  t ai  vast aavat  m erk i t

100 k erät t yä havua, jot k a on  lev i t el t y ym pär i st öön . Havujen 

si jasta on mahdollista myös käyt tää esimerkiksi käpyjä tai helm iä.
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Kun ryhmä saapuu rast i lle,  kerro rast in tarkoituksen olevan tutkia,  m issä maanosissa 

asuu eniten pakolaisia. Kerro,  et tä heidän tulisi seuraavaksi jakautua maanosaryhmiin 

sen mukaan, m iten maailman resurssit  jakautuvat . Jaa osallistujat  sit ten ryhmiin alla 

olevan taulukon mukaisest i. Jos osallistujia on 10, jaetaan ryhmät siten, et tä Afrikassa 

on 1, Amerikassa 3, Aasiassa 3, Euroopassa 2 ja Lähi-Idässä 1 henkilö. Jos taas osallistujia 

on 20, jaetaan ryhmät niin et tä Afrikassa on 1, Amerikassa 6, Aasiassa 7, Euroopassa 5 

ja Lähi-Idässä 1 henkilö. Pyydä osallistujia aset tumaan ryhmiin omalle maanosalle 

merkityn paikan ympäri lle.

M aan osat  ja osal l i st uj i en  jak aut um in en  (10/20 osal l i st ujaa)

Afrikka - 1/ 1

Amerikka - 3/ 6

Aasia ja Tyynenmeren alue - 3/ 7

Eurooppa - 2/ 5

Lähi-Itä,  Pohjois-Afrikka ja Turkki - 1/ 1

Osallistujien tehtävänä on hakea havuja ympäristöstä niin,  et tä Afrikka-ryhmä hakee 29 

pelimerkkiä,  Amerikka-ryhmä 13, Aasia-ryhmä 14, Eurooppa-ryhmä 11  ja Lähi-Itä -ryhmä 

33. Anna osallistuji lle rast ikäskyt .

Havut  kuvastavat  pakolaisten suhteellista määrää kyseisessä 

maanosassa. Maanosan resurssit  on lasket tu suhteessa sen mukaan, 

m iten brut tokansantuot teella m itat tu varallisuus näillä alueilla jakautuu.

Voit  antaa merkin,  kun aika alkaa ja havuja saa alkaa kuljet taa. Jokainen osallistuja saa 

kuljet taa kerrallaan vain yhtä havua. Huomioithan, et tä tässä esimerkiksi 

Eurooppa-ryhmä jää nopeast i i lman tekemistä,  mut ta ryhmät eivät  saa aut taa toisiaan. 

Tehtävä päät tyy,  kun kaikki havut  on kuljetet tu oikeisi in maanosiin.

Kun ryhmät ovat  valm iit ,  voit  kertoa, et tä tehtävän tarkoituksena oli näyt tää, et tä 

pakolaisia on eniten sellaisi lla alueilla,  joissa mahdollisuudet  heistä huoleht im iseen ovat  

rajalliset . Tässä tehtävässä havut  kuvast ivat  pakolaisten määrää, ja maanosaryhmän 

osallistujamäärä niitä resursseja,  joita kullakin maanosalla on käytössään. Vuonna 2016 

maailmassa oli yhteensä n. 65,6 m iljoonaa pakolaista. 

Määrä on melkein sama kuin kuin Ranskan väkiluku (66 m iljoonaa). 22,5 m iljoonaa 

heistä on kansainvälisiä pakolaisia. Euroopassa pakolaisia on noin 2,3 m iljoonaa. 

Turkissa on noin 2,8 m iljoonaa ja Pakistanissa 1,3 m iljoonaa pakolaista. Turkissa yksin 

on siten enemmän pakolaisia kuin koko muussa Euroopassa yhteensä (UNHCR, URL: 

ht tp:/ / www.unhcr.org/ 5943e8a34). 

http://www.unhcr.org/5943e8a34
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Voit te keskustella yhdessä si i tä,  m itä ajatuksia tämä ryhmässä herät t i . Mikä tehtävässä 

yllät t i? Muut t iko tehtävä omia käsityksiä pakolaisten jakautumisesta maailmassa? Jos, 

ni in m iten? Mitä ongelm ia näet te si inä, et tä hauraat ,  köyhemmät valt iot  kantavat  

suurimman osan maailman pakolaisista?

Tehtävänänne on etsiä ympäristöstä havuja,  ja kantaa niitä omaan kot ipesään 

seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Afrikka 29 k pl

2. Amerikka 13 k pl

3. Aasia ja Tyynenmeren alue 14 k pl

4. Eurooppa 11 k pl

5. Lähi-Itä,  Pohjois-Afrikka ja Turkki 33 k pl

Muita ryhmiä ei saa aut taa. Kun olet te valm iit ,  teidän tulee odot taa niin kauan, et tä 

kaikki ryhmät ovat  saaneet  omat havunsa kannet tua.
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Teem a: Pakomatkan ja si ihen li i t tyvien haasteiden 
ymmärtäminen

Tavoi t e: Eläytyä tarinallisuuden kaut ta pakenevan 
lapsen kokemuksiin. Kerrata jo maahanmuutto- ja 
pakolaisuusaiheista opit tua.

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Kest o: 20+ m inuut t ia

Liit teet  saatavana osoit teista www.part io-ohjelma.f i/ ohjelmamateriaalia ja 

www.globaalikasvatus.f i / vinkit .

Tulosta rast i in li i t tyviä kuvia valm iiksi kuvapankista. Kuvien tarvit tava määrä ri ippuu 

osallistujien lukumäärästä. Varaa kuitenkin rast i lle tarpeeksi kuvia,  jot ta osallistuji lla on 

monipuolisest i vaihtoehtoja.

Osallistujamäärästä ri ippuen jaa osallistujat  2-4 hengen ryhmiin. Voit  kertoa 

osallistuji lle,  et tä tarkoituksena on keksiä kuvien kaut ta tarinakokonaisuus pakolaisen 

matkasta uuteen maahan. Aluksi ryhmät valikoivat  kuvien joukosta itselleen vi isi 

haluamaansa kuvaa. Osallistujat  lait tavat  kuvat  i tselleen m ieleiseen 

tapahtumajärjestykseen ja keksivät  kuvasarjalle yhtenäisen tarinan li i t tyen pakolaisen 

matkaan lähtömaasta uuteen kot imaahan. Korosta, et tä kuvien aset tamiseen ei ole 

oikeaa eikä väärää järjestystä. Kun tarinat  ovat  valm iit ,  jokainen ryhmä esit telee oman 

tarinansa. Voit  halutessasi antaa ryhmille valm iiksi tarinan aloitus- tai lopetuskuvan.

Osallistujien kerrot tua oman tarinansa lue Lilianan tarina. Li lianankin tarina on 

kuvit teellinen, mut ta luvut  perustuvat  maailman pakolaisjärjestön UNHCR:n t i lastoihin 

vuodelta 2016, URL: ht tp:/ / www.unhcr.org/ 5943e8a34).

Rast in tarkoituksena on taustoit taa Syyrian sodan pahentamaa pakolaist i lannet ta ja 

saada osallistujat  eläytymällä oivaltamaan, et tä pakolaiset  ovat  tavallisia ihm isiä,  jotka 

joutuvat  syystä tai toisesta jät tämään kot imaansa. 

http://www.partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia
http://www.globaalikasvatus.fi/vinkit
http://www.unhcr.org/5943e8a34
http://www.unhcr.org/5943e8a34
http://www.unhcr.org/5943e8a34
http://www.unhcr.org/5943e8a34
http://www.unhcr.org/5943e8a34
http://www.unhcr.org/5943e8a34
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Rast in päät tyessä varm ista,  et tä kaikki osallistujat  ymmärtävät ,  et tä oikeus hakea 

turvapaikkaa on kansainvälisest i sovit tu ja lakiin kirjat tu ihm isoikeus. Usein kuitenkin 

maahan, jossa turvapaikkaa voi hakea, matkustetaan i lman virallisia 

matkustusasiakirjoja ja rajat  yli tetään lait tomast i. Esimerkiksi sisällissodan 

runtelemassa Syyriassa ei ole viranomaista,  joka voisi myöntää passeja tai hoitaa 

vi isuminhakua. Ihm inen on kuitenkin aina  " lai llinen". Jokainen on ihm isoikeuksien 

näkökulmasta yhtä arvokas.

Aset takaa valitsemanne kuvat  m ielestänne sopivaan järjestykseen ja keksikää 

kuvasarjasta pakomatkaan li i t tyvä tarina. Tarina on kuvit teellinen, eikä kuvien 

järjestykselle tai kertomukselle ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Miet t ikää yhdessä tarinaanne li i t tyen:

- Ketkä pakenevat ,  m iksi ja m istä?

- Miten pakomatka etenee?

- Minne tarinan hahmot pakenevat?

- Miltä heistä tuntuu?

- Mistä he haaveilevat?

- Mitä he kaipaavat?
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Syyriassa puhkesi sisällissota vuonna 2011. Maan kansalaiset  taistelevat  si i tä,  m iten 

maata tulisi johtaa. Sotaa mutkistaa ent isestään muiden maiden tuki eri taisteleville 

osapuoli lle sekä monet  terrorist iryhmät.

Aluksi Li liana perheineen pakeni kot ikaupungistaan toiseen kaupunkiin Syyrian sisällä. 

Maailman 66 m iljoonasta kodistaan paenneesta 60 % (40 m iljoonaa) on maan sisäisiä 

pakolaisia. Syyriassa 12 m iljoonaa ihmistä tai 60 prosent t ia väestöstä  on joutunut  

jät tämään kot insa vuoden 2011 jälkeen.

Sisällissodan pitkit tyessä Lilianan vanhemmat päät t ivät  paeta lapsineen Syyriasta. 

Aluksi he yli t t ivät  rajan länteen, Libanoniin,  jossa noin joka kuudes maassa oleskeleva 

on pakolainen. Libanonissa on Maailman pakolaisjärjestön (UNHCR) pakolaisleirejä,  

joissa paenneet  ihm iset  voivat  saada pakolaisen aseman ja kansainvälistä suojelua. 

Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan toisen valt ion tarjoamaa suojaa ihm iselle,  jonka 

kot imaa ei suojelua tarjoa.

Kotoaan paenneista ihm isistä noin kolmasosa (22,5 m iljoonaa) ihm istä ovat  pakolaisia,  

eli  he ovat  paenneet  kot imaansa ulkopuolelle ja saaneet  pakolaisstatuksen. He elävät  

pakolaisleirei llä tai he ovat  saaneet  oleskeluluvan. Suomi vastaanot taa vuosit tain 750 

ki int iöpakolaista pakolaisleirei ltä.

Li lianan perhe kuitenkin totesi,  et tä m iljoonan pakolaisen leiri ltä Libanonista kestää 

vuosia tai vuosikymmeniä päästä turvalliseen maahan, jossa voisi aloit taa uuden arjen, 

vanhemmat voisivat  etsiä töitä ja lapset  käydä koulua, harrastaa ja suunnitella 

tulevaisuut ta. Siksi perhe jatkoi matkaa Turkkiin. Turkissa Lilianan isä maksoi 

veneenkuljet taji lle,  " ihm issalakuljet taji lle" ,  jot ta he kyyditsivät  perheen Kreikkaan 

Lesboksen saarelle. Vuosien 2015 ja 2016 väli llä meriteitse Kreikkaan pakeni yli  m iljoona 

ihmistä. Kreikkaan saapuvien turvaa hakevien ihm isten määrä oli valtava, joten osa 

tuli joista jatkoi matkaa Euroopassa ennen kirjautumista turvapaikanhakijaksi. Oikeus 

hakea turvapaikkaa on ihm isoikeus. Jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa maasta, 

jonka rajojen sisälle on päässyt .

EU-alueelle saavut tuaan Lilianan perhe pääsi Suomeen ja haki Suomesta turvapaikkaa. 

Perhe odot t i  turvapaikkahakemuksen käsit telyä noin kaksi kuukaut ta. Keskimäärin 

turvapaikanhakija odot taa Suomessa puoli vuot ta,  mut ta lapsiperheiden hakemukset  

käsitellään nopeammin. Li lianan perhe sai oleskeluluvan Suomeen ja heidät  si joitet t i in 

Tampereelle.
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Teem a: Maahanmuuttajan uudessa maassa kohtaamien 
haasteiden ymmärtäminen

Tavoi t e: Aset tua sellaisen ihmisen asemaan, joka saapuu 
uuteen, vieraskieliseen maahan. Ymmärtää, m illaista on 
alkaa opetella uut ta kieltä ja sen kirjoit tam ista nollasta.

Kest o: 20 m in

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Ryhmän saapuessa rast i lle puhukaa ryhmälle vain jotain heille todennäköisest i vierasta 

kieltä,  kuten ranskaa tai venäjää, ja kohdelkaa heitä töykeäst i. Vaihtoehtoisest i voit te 

puhua itse keksimäänne kieltä tai siansaksaa. Voit te sopia etukäteen, et tä vain osa 

teistä puhuu, jos esimerkiksi kaikki eivät  osaa vieraita kieliä. Kaikki voivat  kuitenkin 

tylyst i eleht ien ohjata ryhmää jonoon tai seisomaan johonkin t iet tyyn paikkaan, jossa 

heille jaetaan lomakkeet .

Lomakkeet  ovat  joko siansaksaa tai jotain osallistuji lle vierasta kieltä. Lomake 

ohjeistetaan täyt tämään, edelleen si is puhumalla vain vierasta kieltä. Kysymyksiin ei 

vastata,  toistellaan vain kärsimät tömäst i " this is very important" . Erityisest i elehditään, 

et tä lomake pitää allekirjoit taa.

Lomakkeen täyt tämisen jälkeen vaihdetaan suomen kieleen ja annetaan rast ikäsky. 

Kun ryhmäläiset  ovat  lukeneet  rast ikäskyn, keskustellaan heidän kanssaan sii tä,  m iltä 

tehtävä tuntui. Miltä tuntui saapua uuteen maahan, m issä ei ehkä ymmärräkään 

m itään? Miltä tuntui allekirjoit taa lomake jonka merkitystä ei ymmärrä, t ietäen samalla,  

et tä muodollisuudet  voivat  olla tärkeitä jatkon kannalta?

Vierask iel i n en  lom ak e kopioituna jokaiselle ( li i t teenä)

Ki r joi t usalust oja ja k yn iä

Val i t se rast i hen k i l ö, joka osaa puhua jotain osallistuji lle todennäköisest i vierasta kieltä tai 

vaihtoehtoisest i esim. hyvin vaikeaselkoista englant ia.

Valm ist ele et uk ät een  puhut t ava t ek st i ,  jos rast ihenkilöstä tuntuu, et tä vieraan kielen 

puhuminen ei suju kylm iltään.
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Tarkoituksena on lisätä osallistujien ymmärrystä si i tä,  m inkälainen este kielivaikeudet  

voivat  olla pakolaisten matkalla,  m iten kielimuuri voi sulkea ulkopuolelle ja m inkälaisia 

tuntemuksia ummikkona oleminen herät tää. Useimmat pakolaiset  joutuvat  

opet telemaan uuden kielen aset tuessaan uuteen maahan, eikä kieltä aina voi i tse valita. 

Monet  pakenemaan joutuvat  ihm iset  voivat  lisäksi olla koulutet tuja,  kuten lääkäreitä ja 

insinöörejä,  mut ta kieli taidon puute ja osaamisen tunnistaminen uudessa kot imaassa 

voivat  vaikeut taa työllistym istä huomattavast i.

Ryhmälle ei heidän saapuessaan rast i lle anneta ymmärret tävää rast ikäskyä, vaan 

rast ihenkilöt  ohjeistavat  suullisest i vieraalla kielellä tai eleht imällä ja vi i t tomalla 

aset tumaan jonoon ja täyt tämään lomakkeen. Rast ikäsky annetaan vasta, kun on 

si irryt ty puhumaan taas suomea.

Miet t ikää, m iltä tuntuisi muut taa maahan, jossa kieli  on ihan vieras ja kirjaim istokin 

mahdollisest i eri kuin m ihin on tot tunut . Oletko joskus ollut  t i lanteessa, jossa et  ole 

ymmärtänyt  käytet tyä kieltä? Miltä sinusta tuntuu, jos et  ymmärrä, m itä sinulta 

odotetaan? Mitä seurauksia si llä voi olla,  et tei ymmärrä puhut tua tai kirjoitet tua kieltä? 

Mitä muita haasteita uuteen maahan muut taessa voi kohdata?
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Teem a: Rasismin ja syrjinnän määrit tely ja tunnistaminen

Tavoi t e: Oppia tunnistamaan t i lanteita,  joissa esiintyy 
syrjintää tai rasism ia. Poht ia eri laisia tapoja puut tua 
t i lanteisi in.

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Kest o:  20 m in

Kerro ryhmälle,  et tä tällä rast i lla on tarkoitus poht ia rasism ia ja syrjintää eri 

näkökulm ista ja ideoida keinoja puut tua rasist isi in tai syrjivi in t i lanteisi in 

muodostamalla t i lanteista ihm ispatsaita. Keskustelkaa aluksi,  m itä syrjintä ja rasism i 

tarkoit tavat . Voit  kysyä osallistuji lta,  keksivätkö he jonkin esimerkin t i lanteesta, jossa 

on esiintynyt  syrjintää tai rasism ia. Miet i i tse valm iiksi muutama kuvit teellinen t i lanne, 

joita voit  käyt tää esimerkkinä, jos ryhmäläiset  eivät  i tse keksi m itään. Rasismista ja 

syrjinnästä on hyvä keskustella yleisellä tasolla,  menemättä kenenkään 

henkilökohtaisi in kokemuksiin.

Keskustelun jälkeen osallistujat  muodostavat  keksimästään rasist isesta tai syrjivästä 

t i lanteesta ?ihmispatsaan?. Voit  kannustaa ryhmäläisiä keksimään eri t i lanteita kuin jo 

aikaisemmin esille tulleita. Jos rast i lla on paljon osallistujia,  he voivat  muodostaa 

ihm ispatsaita pienemmissä, esimerkiksi 4 hengen ryhmissä. Kun patsas tai kaikki 

patsaat  ovat  valm iita,  voit te käydä läpi m itä niissä tapahtuu. Sen jälkeen ryhmäläiset  

muodostavat  ihm ispatsaan, jossa he puut tuvat  keksimäänsä rasist iseen tai syrjivään 

t i lanteeseen. Käykää myös ne läpi yhdessä.

Tehtävän lopuksi kysy osallistuji lta,  m illaista t i lanteiden keksim inen ja niiden 

näyt teleminen oli? Kumpi tuntui haastavammalta,  rasism in tunnistaminen vai si ihen 

puut tuminen? Voit te ideoida yhdessä lisää keinoja rasism iin ja syrjintään puut tumiseen.
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Tehtävänänne on ensin ryhmässä m iet t iä mahdollisia arkipäivän t i lanteita,  joissa 

rasism ia tai syrjintää esiintyy. Valitkaa näistä yksi,  ja tehkää si i tä " ihm ispatsas". 

Seuraavaksi poht ikaa eri laisia mahdollisuuksia puut tua äsken m iet t im iinne rasist isi in 

tai syrjivi in t i lanteisi in. Valitkaa jälleen yksi tapa puut tua, ja esit täkää se ihm ispatsaan 

muodossa.

Rasismilla tarkoitetaan yleisest i jonkin ihm isryhmänä pitämistä  alempiarvoisena muun 

muassa ihonvärin,  etnisen alkuperän, kansallisuuden, kult tuurin,  uskonnon tai 

äidinkielen perusteella. Syrjinnällä taas vi i tataan si ihen, et tä jotakin henkilöä 

kohdellaan syystä tai toisesta epäsuotuisammin kuin toista,  esimerkiksi jonkin 

henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Syrjintä on siten laajempi käsite kuin 

rasism i,  vaikka ne nivoutuvatkin t i ivi ist i  yhteen. Rasismi ja syrjintä i lmenevät  arjessa 

eri laisina loukkaavina tekoina, kuten nim it telynä, poissulkemisena tai jopa väkivaltana. 

Rasismi ja syrjintä aiheut tavat  eriarvoistumista,  vahingoit taen yksit täisten henkilöiden 

lisäksi koko yhteiskuntaa.

Maailmanlaajuiset  ihm isoikeudet ,  muun muassa yhdenvertaisuuden periaate, kieltävät  

syrjinnän ja rasism in. Ihm isoikeuksien julistuksen mukaan me kuulumme kaikki 

yhteen ja samaan moninaiseen ihmisryhmään ja olemme siten yhdenvertaisia. Myös 

Suomen laki kieltää syrjinnäniän, sukupuolen, alkuperän, kansallisuuden, kielen, 

uskonnon, vakaumuksen, m ielipiteen, poli i t t isen toim innan, 

ammatt iyhdistystoim innan, perhesuhteiden, terveydent i lan, vammaisuuden, 

seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön li i t tyvän syyn perusteella.

Rasist iseen t i lanteeseen puut tumiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, si llä kaikki 

t i lanteet  ovat  eri laisia ja voivat  vaat ia eri laista suhtautumista. Vaikka ei i tse pystyisi 

suoraan puut tumaan t i lanteeseen, tärkeintä on tehdä jotain osoit taakseen tukensa 

rasism in kohteeksi joutuneelle,  jot ta hän ymmärtää et tä ei ole t i lanteessa yksin. Jos on 

itse ollut  osallisena tai todistajana rasist isessa t i lanteessa, on t i lanteesta ja sen 

herät tämistä tunteista hyvä keskustella myös jonkun aikuisen, esimerkiksi opet tajan 

tai om ien vanhempien kanssa. Lisät ietoa rasist iseen t i lanteeseen puut tumisesta löytyy 

Päätepysäkki syrjinnälle -kampanjan net t isivuilta: ht tp:/ / www.paatepysakki.f i / .

http://www.paatepysakki.fi/
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Teem a: Maahanmuuttajan uudessa maassa kohtaamien 
haasteiden ymmärtäminen

Tavoi t e: Samaistua ja ymmärtää uuden oppilaan tunteita ja 
kokemuksia. Tarkastella omaa toim intaa vastaavanlaisissa 
t i lanteissa ja löytää keinoja puut tua haastaviin t i lanteisi in kuten 
syrjintään. Kannustaa akt i iviseen osallistumiseen.

Kest o:  20-30 m in

I k äsuosi t us: 12-15-vuot iaat

Osallistujat  esit tävät  kohtauksen Lilianan päiväkirjasta kahdest i. Toisella kerralle he 

saavat  näytellä t i lanteen niin,  et tä se sujuu Lilianan kannalta mukavammin. 

Jaa osallistujat  kahteen ryhmään. Anna ensimmäiselle ryhmälle kopio Lilianan 

päiväkirjasta ja kerro,  et tä tehtävänä on tehdä si i tä lyhyt  näytelmä. Jos rast i lla on vähän 

osallistujia,  myös rast inpitäjät  voivat  osallistua näytelmään. Ensimmäinen ryhmä 

siirtyy harjoit telemaan näytelmää syrjemmälle. Tällä välin anna myös toiselle ryhmälle 

kopio päiväkirjasta ja kerro,  et tä heidän tehtävänsä on m iet t iä,  m iten t i lanne olisi 

voinut  sujua paremmin ja m iten oppilaat  olisivat  voineet  puut tua tai reagoida t i lanteissa 

paremmin.

Kun ensimmäinen ryhmä on valm is,  he esit tävät  kohtauksen Lilianan ensimmäisestä 

koulupäivästä ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen ensimmäinen ryhmä näyt telee 

kohtauksen uudelleen niin,  et tä toisen ryhmän jäsenet  voivat  keskeyt tää näytelmän 

esimerkiksi vi i t taamalla tai huutamalla ?hep?, tulla korvaamaan alkuperäisen 

näyt teli jän ja näyt telemään roolihahmoa, jonka käytöstä he haluavat  muut taa. 

Vaihtoehtoisest i toisen ryhmän jäsenet  voivat  keskeyt täessään näytelmän antaa ohjeita 

näytelmässä esiintyville henkilöi lle si i tä,  m iten heidän tulee toim ia. Tällöin 

alkuperäiset  näyt teli jät  jatkavat  annet tujen ohjeiden mukaan. Toisella kierroksella 

näytelmän tulee edetä niin,  et tä t i lanne sujuu Lilianan kannalta mukavammin. 

Tarkoituksena on löytää käytännön keinoja puut tua kiusaamiseen ja ennaltaehkäistä 

syrjintää.

Kopiot  Li l i an an  päiväk i r jast a jokaiselle ryhmälle tai osallistujalle
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Osallistuji lle voi korostaa, et tä tärkeintä rast i lla on poht ia näytelmän teemoja, eikä 

näytelmän taiteellinen toteutus.

Näytelm ien jälkeen m iet t ikää, m iltä Li lianasta t i lanteessa tuntui. Oliko t i lanteissa 

suoraa tai epäsuoraa kiusaamista? Poht ikaa, m iten jokainen voi puut tua syrjintään, 

huomioida uuden oppilaan koulussa ja helpot taa hänen sopeutumistaan.

Jos lapset  ovat  innokkaita näyt teli jöitä,  rast inpitäjä voi antaa 

näytelmään eri laisia tunnet i loja (esim. surullinen, innostunut ,  

kauhistunut) . Tällöin näyt teli jöiden tulee vaihtaa tunnet i laa lennosta 

ja jatkaa näytelmää annetun tunnet i lan vallassa.

                            

Lukekaa Lilianan kertomus ensimmäisestä koulupäivästä. Tämän jälkeen harjoitelkaa 

kertomuksesta näytelmä ja esit täkää se toiselle ryhmälle. Ensimmäisen esityksen 

jälkeen esit täkää näytelmä uudestaan niin,  et tä toinen ryhmä saa halutessaan puut tua 

näytelmän kulkuun. Toisen ryhmän henkilöt  keskeyt tävät  näytelmän huutamalla 

?hep? tai vi i t taamalla. He saavat  tulla korvaamaan alkuperäisen näyt teli jän tai antaa 

toim intaohjeita näytelmän hahmoille.

                             

Lukekaa Lilianan kertomus ensimmäisestä koulupäivästä. Miet t ikää yhdessä, m iten 

t i lanne olisi voinut  sujua Lilianan kannalta paremmin ja m iten oppilaat  olisivat  voineet  

puut tua tai reagoida t i lanteissa paremmin. Toinen ryhmä esit tää kertomuksen 

näytelmänä. Toisella esityskerralla saat te puut tua näytelmän kulkuun huutamalla 

?hep? tai vi i t taamalla. Joku ryhmästä saa mennä korvaamaan alkuperäisen näyt teli jän 

tai antaa toim intaohjeita näytelmän hahmoille. Tarkoituksena on näytellä kertomus 

toisella kerralla ni in,  et tä t i lanne sujuu Lilianan kannalta mukavammin.

1

2
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Olin tänään ensimmäistä päivää uudessa koulussani. Koulu on paljon isompi kuin 

kotona Syyriassa ja luokalla on paljon oppilaita. Tunnin aluksi opet taja esit teli  m inut  

luokan edessä ja m inun pit i  kertoa itsestäni. Ensimmäinen tunt i oli  biologiaa, m istä olin 

innoissani. Biologia on lempiaineeni!  Tunnilla teht i in ryhmätehtäviä ja meidän pit i  

jakautua itsenäisest i pieniin ryhmiin. Muut  jakautuivat  nopeast i om iin ryhmiinsä ja jäin 

istumaan yksin. Minusta tuntui kurjalta,  koska en tuntenut  vielä muita oppilaita,  eikä 

kukaan tullut  pyytämään m inua mukaan ryhmään. Menin kysymään useammasta 

ryhmästä, pääsenkö niihin mukaan. Ensimmäinen ryhmä sanoi ryhmän olevan jo 

täynnä ja toinen ryhmä sanoi,  et tei halua m inua ryhmään, koska olen ulkomaalainen 

enkä ymmärrä ohjeita. Lopulta opet taja joutui määräämään m inulle ryhmän.

Kun meillä alkoi välitunt i,  kaikki oppilaat  läht ivät  nopeast i ulos eikä kukaan tullut  

esit täytymään m inulle. Kävelin muiden perässä ulos ja jäin seisomaan opet tajan 

viereen. Ulkona satoi lunta ja oli  todella kylmä. Opet taja kannust i m inua menemään 

mukaan muiden porukkaan, joten yrit in olla rohkeampi. Menin jut telemaan yhdelle 

kivan oloiselle tyt töporukalle,  jotka olivat  ylemmältä luokka-asteelta. Kysyin tytöi ltä,  

m issä on koulun musiikki luokka, koska meillä oli  seuraavaksi alkamassa musiikkitunt i 

ja olin edelleen hukassa isossa koulussa. 

Tytöt  jatkoivat  vaan omaa keskusteluaan ja esit t ivät ,  et teivät  kuule kysymystä. Yrit in 

kysyä uudestaan, jolloin yksi tytöistä sanoi m inulle: ?Mene takaisin sinne, m istä olet  

tullutkin. Me ei haluta tänne m itään uusia oppilaita.? Olisin halunnut  sanoa jotain 

takaisin,  mut ta en t iennyt ,  m itä m inun pitäisi tehdä. Tunnist in muutaman tytön 

omalta luokaltani seisovan uhkaavan porukan vieressä ja seuraavan t i lannet ta. Toivoin,  

et tä he sanoisivat  jotain ja puolustaisivat  m inua. Koet in saada katsekontakt in tut tuihin 

oppilaisi in,  mut ta he vält telivät  katset tani ja pysyivät  hi ljaa.
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Teem a: Mediakri i t t isyys käsit teenä ja käytännössä

Tavoi t e: Oppia kri i t t istä suhtautumista tv:ssä, lehdissä ja 
somessa esiintyviin,  maahanmuuttoa käsit televiin uut isi in. 
Ymmärtää, kuinka suuri vaikutus kuvilla ja sanoilla on 
m ielikuvien luomisessa.

Kest o:  20 m in

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Leh t i k uvat

Paper i sui k alei t a ja k yn iä

Li im aa

Etsi medialähteistäviisi tai kuusi aiheeseen sopivaa leht ikuvaa, tulosta ja li imaa ne 

paperi lle. Voit  myös halutessasi käyt tää muiden rast ien kuvia,  jotka löydät  li i t teinä 

osoit teista part io-ohjelma.f i/ ohjelmamateriaalia ja globaalikasvatus.f i / vinkit .  Paperin 

tulee olla tarpeeksi iso,  jot ta jokainen mahtuu li imaamaan kuvien alle otsikot . Aset tele 

kuvat  näkyviin seinälle tai johonkin muualle t i laan.

Anna osallistuji lle paperisuikaleita ja kyniä. Pyydä kaikkia keksimään jokaiselle kuvalle 

kaksi otsikkoa, joista toinen on sävyltään myönteinen ja toinen kielteinen. Käykää aluksi 

yhdessä läpi m itä tarkoit taa myönteinen ja kielteinen otsikko. Kun kaikki ovat  valm iita,  

otsikot  li imataan kuvien alle. Jos rast i lla on paljon osallistujia,  osallistujat  voivat  keksiä 

otsikoita myös pareit tain tai ryhmissä.

Tämän jälkeen vertai llaan otsikoita ja tehdään huomioita. Millaisia otsikoita syntyi? 

Kuinka monta eri tulkintatapaa kullekin kuvalle löytyi? Näkivätkö eri ihm iset  eri asioita 

samassa kuvassa? Kun luet  sanoma- tai aikakauslehteä, katsotko ensin kuvat  vai luetko 

otsikot? Näkyykö kuvista aina, m itä t i lanteessa todellisuudessa tapahtui? Kuinka 

toim it tajat  käyt tävät  kuvia välit tääkseen t ietoa, herät tääkseen m ielenkiinnon, 

herät tääkseen sympat iaa ja myötätuntoa? Voim istavatko kuvat  ennakkoluuloja? Rast i lla 

voidaan keskustella myös si i tä,  m iten helpost i ihm isiä luokitellaan ulkonäön tai 

sukupuolen perusteella.

http://partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia
http://globaalikasvatus.fi/vinkit
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Keksikää jokaiselle kuvalle kaksi kuvit teellista otsikkoa. Toisen otsikon tulee olla 

sävyltään myönteinen ja toisen kielteinen. Li imatkaa otsikot  leht ikuvien alle paperi lle.
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Teem a: Eriarvoisuuden tunnistaminen ja ref lektoint i

Tavoi t e: Eläytyä eri lähtökohdista tulevien ihmisten 
kokemukseen maailmasta. Ymmärtää eriarvoisuuden syitä. 
Ymmärtää oma asemansa maailmassa.

I k äsuosi t us: 15-vuot iaat  ja vanhemmat

Kest o: 20+ m inuut t ia

Rool i k or t i t  t ulost et t un a ja l ei k at t un a

List a väi t t äm ist ä

Tällä rast i lla ei ole rast ikäskyä, vaan rast inpitäjä vetää harjoituksen ohjeiden mukaan.

Jokainen osallistuja saa roolin,  johon hän eläytyy vetäjän esit täm ien kysymysten avulla. 

Rooli pidetään salassa muilta osallistuji lta. Osallistujat  aset tuvat  tasaiseen rivi in toiselle 

puolelle t i laa. Kannat taa varm istaa ennen rast ia,  et tä t i la on tarpeeksi iso ja esteetön, 

ni in et tä osallistujat  mahtuvat  li ikkumaan siinä n. 20 askeleen verran rivissä. Rast in 

vetäjä esit tää väit täm iä, joiden perusteella osallistujat  ot tavat  askeleen tai jäävät  

paikalleen. 

Kerro osallistuji lle,  et tä tällä rast i lla he pääsevät  tutustumaan siihen, m iltä tuntuu olla 

eri laisista lähtökohdista ja eri laisessa asemassa oleva ihm inen. Pyydä osallistujia 

rauhoit tumaan ja kuuntelemaan ohjeet  huolellisest i. Jaa osallistuji lle roolikort i t  ja pyydä 

heitä lukemaan kort t insa rauhassa näyt tämättä sitä muille. Rooleista ei saa jutella 

kaverin kanssa tehtävän aikana.

Kysy sit ten kaikki tai osa kysymyksistä ja pyydä osallistujia poht imaan niihin vastausta 

roolihahmon näkökulmasta hiljaa m ielessään. Alkuharjoituksen tarkoituksena on luoda 

roolihahmolle tausta, johon tulevia väit täm iä voi m ielessään peilata.
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Mikä sukupuolesi on?

Millainen on perheesi,  

entä ystäväsi?

Mitä vanhempasi 

tekevät  työkseen?

Millainen lapsuus 

sinulla oli?

Kenen kanssa leikit?

Millaisessa talossa asuit  

ja m issä asut  nyt?

Miten vietät  päiväsi?

Millainen on 

elämäntyylisi?

Mitä teet  

vapaa-aikanasi? 

Harrastatko jotain?

Käytkö koulussa tai 

töissä?

Kuinka paljon sinä tai 

perheesi ansaitsee 

kuukaudessa?

Miten ja m issä vietät  

lomasi?

Mitä pelkäät?

Mitä odotat  

tulevaisuudelta?

Pyydä osallistujia sit ten aset tumaan suoraan rivi in,  ni in et tä kaikki ovat  samalla 

vi ivalla. Kerro,  et tä luet  seuraavaksi listan eri laisia väit täm iä, joita osallistuja m iet t i i  

roolihahmonsa näkökulmasta. Aina kun osallistuja voi m ielestään vastata "kyllä" ,  

hänen tulee ot taa askel eteenpäin. Jos vastaus on "ei"  tai epävarma, osallistujan on 

pysyt tävä paikallaan. Lue sit ten väit tämät ja anna osallistuji lle hetki aikaa m iet t iä 

si irtym istään niiden väli llä. Voit  myös valita vain ryhmällesi sopivat  väit tämät.

Olet  tyytyväinen elämääsi.

Sinulla on mukava kot i,  jossa on sisävessa, 

televisio ja t ietokone.

Voit  tehdä elämässäsi sitä,  m itä haluat .

Tunnet ,  et tä voit  opiskella ja valita uran, joka 

sinua ki innostaa.

Sinulla on mahdollisuus opiskella ja hankkia 

haluamasi ammatt i.

Sinulla on elämän perusasiat  kunnossa.

Sinulla on oma pankkit i li  ja voit  päät tää itse 

rahojesi käytöstä.

Tulevaisuutesi näyt tää valoisalta.

Et  ole koskaan elämäsi aikana kokenut  syrjintää 

taustasi takia.

Sinulla on tarpeeksi rahaa asumiseen, ruokaan 

ja harrastuksiin.

Voit  käyt tää kaupungilla uskontoosi tai 

kult tuuri isi li i t tyviä vaat teita i lman pelkoa 

uhkailusta.

Saat  opetusta ja palvelua omalla äidinkielelläsi.

Koet ,  et tä saat  kertoa m ielipiteitäsi vapaast i ja 

ni i tä kuunnellaan.

Voit  vaikut taa ympäröivän yhteiskunnan 

asioihin.

Voit  äänestää kansallisissa ja paikallisissa 

vaaleissa oman valintasi mukaan.

Et  pelkää poli isin pysäyt tävän sinua kadulla.

Pääset  tarvit taessa lääkäri in.

Et  pelkää joutuvasi häirityksi tai ahdistelluksi 

kadulla tai mediassa.

Voit  viet tää tärkeitä juhlapyhiä ystäviesi ja 

perheesi kanssa.

Et  pelkää lastesi tulevaisuuden puolesta.

Jos joudut  vaikeuksiin tai elämässäsi on 

ongelm ia, voit  saada apua turvalliselta 

ihm iseltä.

Voit  vapaast i seurustella ja mennä naim isiin 

rakastamasi ihm isen kanssa.

Koet ,  et tä sinua arvostetaan ja kunnioitetaan 

yhteisössä, jossa elät .
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Kun olet  lukenut  väit tämät,  pyydä osallistujia seisomaan vielä paikoillaan ja katsomaan 

ympärilleen. Käykää läpi jokaisen roolihenkilö ni in,  et tä jokainen saa kertoa, m itä hänen 

roolikort issaan luki. Tämän jälkeen voit te keskustella yhdessä poht imalla esimerkiksi,  

m iltä tuntui huomata muiden jäävän paikalleen tai muiden etenevän sinun jäädessäsi 

paikalleen. Millaiseksi kuvit teli t  oman roolisi? Olisitko si irtynyt  toisin esim. sukupuolta 

tai muuta ominaisuut ta vaihtamalla? Arvasitko muiden roolit? Kuvastaako t i lanne 

yhteiskuntaa? Jos kyllä,  m iten? Tuntuiko m issään vaiheessa, et tä oikeuksiasi loukataan? 

Mitä asialle voi tehdä?

Maailmanlaajuisen eriarvoisuuden huomaa erityisen hyvin si lloin,  kun kyse on 

muut tamiseen li i t tyvistä asioista. Jos tei lle jää vielä aikaa, voit te poht ia esimerkiksi sitä,  

onko kukaan osallistujista koskaan huomannut  saavansa li ikkua maailmalla muita 

enemmän tai vähemmän. Millaiset  syyt  vaikut tavat  oikeuteen li ikkua? Ketkä saavat  ja 

ketkä eivät  saa matkustaa vapaast i? Pelkkä kansallisuus ei aina yksin vaikuta 

mahdollisuuteen li ikkua ? oikeuksia saat tavat  rajoit taa myös syrjintä mm. sukupuoleen, 

ihonväri in,  ammatt i in tai sosiaaliseen asemaan li i t tyen.
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Teem a: Muuttoli ikkeiden ja pakolaisuuden herät tämien 
ajatusten jakaminen

Tavoi t e: Poht ia yhdessä esiin nousseita kysymyksiä ja 
käsitellä aiempien rast ien herät tämiä tuntemuksia. Vetää 
yhteen rast ien teemoja ja ymmärtää oma paikka osana 
maailmaa.

Kest o: 10+ m inuut t ia

I k äsuosi t us: 12-vuot iaat  ja vanhemmat

Tapa 1.

Pyydä osallistujat  aset tumaan piir i in. Asetu itsekin osaksi pi ir iä ja kerro osallistuji lle,  

et tä tarkoituksena on käydä läpi rast ikierroksella opit tuja asioita ja sen herät tämiä 

ajatuksia. Jokainen saa vuorollaan olla äänessä ja puheenvuoron saa, kun saa käsiinsä 

lankakerän. Aloita kierros kertomalla ensin itse yksi uusi asia,  jonka opit  

muut toli ikkeistä tai ihm isoikeuksista. Kerro sen jälkeen yksi myönteinen asia 

muut toli ikkeisi in,  maailmaan tai sen ihm isiin li i t tyen. Tämän jälkeen pidä lankakerän 

alkupäästä ki inni ja heitä lankakerä eteenpäin valitsemallesi henkilölle. On hänen 

vuoronsa kertoa edellä mainitut  asiat  ja heit tää sit ten lankakerä eteenpäin. Muistuta,  

et tä kaikkien on pidet tävä langasta ki inni. Näin lopuksi muodostuu verkko, joka 

muistut taa ympäri maailmaa ristei levistä muut toli ikkeistä.

Lopuksi pyydä osallistujia antamaan palautet ta radasta eri llisten palauteohjeiden 

mukaan.

Tapa 1:

Lan k ak erä

Tapa 2:

Suur i  l ak an a/A3- k ok oist a 
paper ia/k ar t on k ia

Kyn iä, t usseja, m aalaust arv i k k ei t a
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Tapa 2.

Jaa jokaiselle osallistujalle tarvikkeet ,  joiden avulla he voivat  kirjoit taa tai pi irtää 

posit i ivisia ajatuksia maailmasta ja sen ihm isistä. Vaihtoehtoisest i kaikkien ajatukset  

voidaan kerätä yhteen suureen lakanaan. Anna osallistuji lle valitsemasi verran aikaa. 

Käykää julisteisi in tai lakanaan kerätyt  ajatukset  lopuksi läpi.
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Teem a: Mitä ihmiskauppa on ja m iten si ihen pystytään 
puut tumaan

Tavoi t e: Tutustua ihmiskauppaan i lm iönä. Ymmärtää, et tä 
ihm iskauppa esiintyy myös Suomessa. Poht ia,  m iten 
ihmiskaupan uhrit  voivat  saada apua ja m itä voi i tse tehdä 
ehkäistäkseen ihmiskauppaa.

Kest o: 10?20 m in

I k äsuosi t us: 16-vuot iaat  ja vanhemmat

Tehtävä 1 ja tehtävä 2 toim ivat  parhaiten pienryhmissä rast inpitäjän tukemina, mut ta 

voidaan tarvit taessa antaa myös ryhmien itsenäisest i käsiteltäviksi. Voit te tehdä 

molemmat tai vain toisen tehtävistä.Rast inpitäjä kertoo ensin osallistuji lle lyhyest i si i tä,  

m itä on ihm iskauppa. Tarvit taessa rast inpitäjä voi perehtyä aiheeseen ennen rast in 

toteut tamista (esimerkiksi www.ihmiskauppa.f i) . Tärkeimmät faktat  löytyvät  

taustat ietoa-laat ikosta. Rast inpitäjä voi valita osallistujien iän mukaan ryhmälle sopivat  

tehtäviin li i t tyvät  tapaukset  etukäteen esimerkiksi ni in,  et tä työperäinen ihm iskauppa 

tuodaan esille seksuaalista hyväksikäyt töä vahvemmin.

Kerro,  et tä seuraavassa tehtävässä/ tehtävissä osallistujat  saavat  tutustua Suomessa 

havait tuihin todellisi in ihm iskauppatapauksiin. Pyydä osallistujia lukemaan kylt t ien 

tekst it  ja poht imaan yhdessä vastaukset  kysymyksiin. Osallistujat  tekevät  annetun 

tehtävän ja keskustelevat  tehtävän herät tämistä ajatuksista yhdessä ja ohjaajan 

tukemana.

Mikäli aihe herät tää ahdistusta,  on hyvä varautua kertomaan, et tä ihm iskaupan uhrit  

saavat  apua ja et tä i lm iötä vastaan toim itaan maailmanlaajuisest i viranomaisten, 

kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöllä.

IOM:n tulostet tavat  materiaalit  lam inoituna tai paksulle paperi lle tulostet tuna. 

Listat tu erikseen tehtäville 1 ja 2.

Lii t teet  saatavana osoit teista www.part io-ohjelma.f i/ ohjelmamateriaalia ja 

www.globaalikasvatus.f i / vinkit .

http://www.ihmiskauppa.fi
http://www.partio-ohjelma.fi/ohjelmamateriaalia
http://www.globaalikasvatus.fi/vinkit
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Tarv i k k eet  t eh t ävään  1:

- Tapausk uvauk set  tulostet tuna A3-arkeille. Kaikki sivut  omalle paperi lle.

- H in t alaput  tulostet tuna A3-arkeille. Kaikki sivut  omalle paperi lle. Hintalaput  

tulee leikata irt i  paperista.

- Vast auk set  tulostet tuna A4-arkeille kaksipuolisena.

Oh jei t a t eh t ävään  1:

Nosta kylteissä kerrotuista tapauksista esiin ihm iskaupalle tyypillisiä pi irteitä:

- Velka ? Ihmiskauppias velkaannut taa uhrinsa tarkoituksellisest i pyytämällä 

kohtuut tomia summia työn järjestämisestä ja matkasta työskentelymaahan. 

Usein työstä ei makseta sovit tua palkkaa, jolloin uhri lla ei ole mahdollisuut ta 

maksaa velkaansa ja jät tää työtään.

- Palkka ? Ihmiskauppias maksaa uhri lle lainmukaista tasoa huomattavast i 

pienempää palkkaa. Vaikka palkka uhrin kot imaan valuutassa voi kuulostaa 

suurelta summalta,  työntekijälle on makset tava työskentelymaassa 

hyväksyt tävän suuruista palkkaa. Ihm iskauppias voi myös pidät tää palkasta 

lait tomast i kohtuut tomia korvauksia työhön li i t tyvistä järjestelyistä,  jolloin 

uhrin käteen jää vähän tai ei ollenkaan palkasta.

- Työaika ? Ihmiskaupan uhrit  työskentelevät  usein yli  laissa salli tun tunt imäärän 

i lman asianmukaista lepo- tai vapaa-aikaa. Ylitöistä ei makseta korvauksia. 

Ihm iskauppias käyt tää hyväkseen uhrin t ietämättömyyt tä työelämän 

pelisäännöistä ja työntekijän oikeuksista.

- Kontrolli  ? Ihm iskauppias pyrki i  pitämään uhrin määräysvallassaan eri keinoin,  

esimerkiksi rajoit tamalla yhteydenpitoa ulkopuolisi in,  toim imalla " tulkkina" 

asioitaessa viranomaisten kanssa, uhkailemalla uhria ja tämän perhet tä,  jopa 

käyt tämällä henkistä,  fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Uhri voi hävetä ja 

tuntea syyllisyyt tä t i lanteestaan, m ikä voi estää häntä pyytämästä apua.

- Oikeus apuun - Hyväksikäyt tö ei ole koskaan uhrin syy. Uhri lla on 

kansallisuudestaan ja maahanmuuttostatuksestaan ri ippumatta oikeus saada 

apua t i lanteeseensa Suomessa.

Rast i k äsk y t eh t ävään  1:

Lukekaa tapauskuvaukset  ja yhdistäkää niihin oikeat  hintalaput . Tarkistakaa lopuksi 

vastauslapusta, yhdist it tekö kuvaukset  ja hintalaput  oikein. Keskustelkaa yhdessä, 

m itä huomioita teit te tapauksista.
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Ihm iskauppa on maailmanlaajuinen, vakava rikollisuuden muoto ja 

ihm isoikeusrikkomus. Yhdistyneet  kansakunnat  (YK) ja Euroopan neuvosto 

määrit televät  ihm iskaupan tapahtumaket juksi,  jossa ihm iskauppiaat  käyt tävät  

esimerkiksi uhkailua, pakkoa, petosta,  valta-asemaansa tai uhrin haavoit tuvaa asemaa 

alistaakseen uhrin hyväksikäytölle. Alle 18-vuot iaan värväys hyväksikäyt töä varten on 

aina ihm iskauppaa.

Suomessa on tunnistet tu ihm iskaupan muotoja,  joissa uhri on joutunut  seksuaalisen 

hyväksikäytön uhriksi tai työskentelemään eri aloi lla esimerkiksi ravintolassa, 

rakennuksilla,  marjanpoim innassa tai lastenhoito- ja si ivoustyössä. Muita Suomessa 

harvinaisempia ihm iskaupan muotoja ovat  muun muassa rikoksiin tai kerjäämiseen 

pakot taminen, pakkoavioli i t to,  laiton elinkauppa tai ( lapsi)sot i laaksi pakot taminen.

Ihmiskauppa on eri asia kuin ihm isten salakuljetus. Ihm iskauppa on ihm isen 

hyväksikäyt töä. Salakuljetus tarkoit taa ihm isen tuomista kansainvälisen rajan yli  i lman 

asianmukaista lupaa, esimerkiksi i lman passia ja vi isumia.

Uhri voi olla aikuinen, lapsi,  suomalainen tai ulkomaan kansalainen. Yksin matkustavat  

lapset  ja nuoret  ovat  erityisen haavoit tuvassa asemassa, si llä heillä ei ole ketään, joka 

aut taisi vaikeissa t i lanteissa, esimerkiksi heidän sairastuessaan tai rahojen loput tua. 

Nuoret  ympäri maailman ovat  ihm iskauppiaiden kohteena internet issä. Ihm iskauppa voi 

saada alkunsa hyväksikäyt tötarkoituksessa solm itusta työsopimuksesta, 

seurustelusuhteesta tai esim. järjestetystä avioli i tosta.

Ihmiskaupan uhriksi voi joutua Suomessa tai ulkomailla. Suomeen on 

turvapaikanhakijoina saapunut  ihm isiä,  jotka ovat  joutuneet  ihm iskaupan uhreiksi 

jossakin muussa maassa pakomatkansa aikana. Kaiki lla ihm iskaupan uhreilla on oikeus 

saada turvaa ja apua Suomessa.

Maahanmuuttoviraston alaisuudessa toim iva ihm iskaupan uhrien aut tamisjärjestelmä 

tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea uhreille (mukaan lukien asuminen, 

terveydenhoito,  psykososiaalinen tuki,  lainopillinen neuvonta, turvallinen kot i inpaluu). 

Ihm iskaupan uhrien aut tamisjärjestelmässä oli 269 uhria kesäkuussa 2017. Uusista 

asiakkaista suuri osa on tullut  Suomeen turvapaikanhakijana.

Kansainvälinen si irtolaisuusjärjestö IOM haastat teli  helm ikuun ja heinäkuun välisenä 

aikana vuonna 2017 yhteensä 707 Italian kaut ta Eurooppaan saapunut ta 14-17 -vuot iasta 

pakolaista ja si irtolaista. Selvitys osoit t i ,  et tä matkan aikana nuorista 88 % oli kokenut  

sellaisia asioita,  joihin li i t tyy ihm iskaupan riski. Alla muutama esimerkki:

- 88 % nuorista oli  joutunut  fyysisen väkivallan kohteeksi.

- 77 % nuorista kertoi,  et tä heitä oli  matkansa aikana vastoin tahtoaan pidet ty 

jossakin suljetussa t i lassa, esimerkiksi talossa tai autotallissa.

- 39 % nuorista oli  pakotet tu työhön jonkun toisen hyväksi.

- 49 % ei ollut  saanut  sovit tua palkkaa tekemästään työstä.]



43  Yl i  rajojen

Tarv i k k eet  t eh t ävään  2:

- M i t ä on  ihm isk auppa - t ek st i  tulostet tuna kaksipuoleisena

- Ihm isk aupan  uh r ien  t ar i n at  ? kahden tarinan tekst it  tulostet tuina

Oh jei t a t eh t ävään  2:

Tehtävän lopuksi kysy osallistuji lta,  m itä he ovat  oppineet  ihm iskaupasta. Keskustele 

osallistujien kanssa si i tä,  m iten he voivat  ehkäistä ihm iskauppaa. Viereisen sivun 

laat ikosta löydät  esimerkkejä keinoista,  joista voi kertoa ja keskustella.

Rast i k äsk y t eh t ävään  2:

Tehtävänänne on lukea ensin Mitä on ihm iskauppa? -tekst i. Lukekaa tämän jälkeen 

ihmiskaupan uhrien tarinat  ja poht ikaa yhdessä vastauksia kertomuksen alla oleviin 

kysymyksiin. Käyt täkää apuna Mitä on ihm iskauppa? -tekst iä. Tarinakort in toiselta 

puolelta löydät te oikeita vastauksia ja t ietoa si i tä,  m itä voit te tehdä ihmiskaupan 

ehkäisemiseksi. Kertomukset  perustuvat  todellisi in tapauksiin.

Lähteet : 

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakunt ien 
yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihm iskaupan, erityisest i naisten ja lasten kaupan 
ehkäisemisestä, torjum isesta ja rankaisemisesta (2000) 
ht tp:/ / www.f inlex.f i / f i / sopimukset / sopstekst i/ 2006/ 20060071/ 20060071_2#idp363680

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toim innasta (2005)
ht tp:/ / www.f inlex.f i / f i / sopimukset / sopsviite/ 2012/ 20120043 

Lisät ietoa aiheesta ja ihm iskaupan uhrien aut tamisjärjestelmän yhteyst iedot : 
www.ihmiskauppa.f i

Ihm iskaupan uhrien aut tamisjärjestelmän t i lannekatsaus 1.1.-30.6.2017 www.migri.f i

Traff icking and Other Exploitat ive Pract ices Prevalence Indicat ion Survey, IOM, August  
2017. ht tp:/ / m igrat ion.iom.int / europe/

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2006/20060071/20060071_2#idp363680
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/2012/20120043
http://www.ihmiskauppa.fi
http://www.migri.fi
http://migration.iom.int/europe/
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Mitä m inä voin tehdä ehkäistääkseni ihm iskauppaa?

Kuluta vastuullisest i:

- Ota selvää m issä ja m iten ostamasi tuote on valm istet tu.

- Kysy yrityksen toim ista ehkäistä lapsityötä,  pakkotyötä ja ihm iskauppaa 

toim innassaan ja tuotantoket jussaan.

- Pyri suosimaan tuot teita ja palveluita,  joiden tuot tamisesta tekijälle jää ri i t tävä 

osuus ostohinnasta.

- Tutustu työntekijöiden asemaan myös oman paikkakuntasi palveluiden ja 

kot imaassa tuotet tujen tuot teiden kohdalla.

Ota selvää työpaikastasi

- Varm ista,  et tä sinulla on (kesä)töissä kot imaassa ja ulkomailla työsopimus, jossa 

kerrotaan työnantajan t iedot ,  palkka ja korvaukset ,  työaika ja lomat. Varm ista 

asiantuntevan aikuisen kanssa, et tä sopimus on asianmukainen ennen kuin 

allekirjoitat  sen.

- Ulkomailla työskentelyä varten tarvitset  voimassa olevat  matkustusasiakirjat  

(henkilökort t i  tai passi,  vi isumi)  ja mahdollisest i työluvan.

- Pidä työsopimus ja muut  asiakirjat  aina itselläsi ja ota niistä kopiot  talteen.

- Älä ota vastaan tarjot tua työtä tai tehtävää, jos se kuulostaa li ian hyvältä tai 

helpolta ollakseen tot ta.

Huolehdi net t i turvallisuudesta

- Ihmiskauppiaat  löytävät  usein uhrinsa net istä.

- Käytä net t iä turvallisest i ja vastuullisest i.

- Älä jaa paljastavia kuvia itsestäsi tai rohkaise ketään tekemään niin. 

Hyväksikäyt tö voi alkaa pikkuhiljaa, mut ta johtaa tekemään asioita,  joita ei halua.

Ole reilu kaveri:

- Syrjäytyminen ja syrjintä voivat  alt istaa ihm iskaupalle ja vaikeut taa avun 

pyytämistä. Olemalla rei lu kaveri kaiki lle voit  kannustaa muitakin kohtaamaan 

jokaisen ihm isen kunnioit tavast i hänen taustastaan ri ippumatta.

- Jos ystävälläsi on ongelm ia, ole läsnä, kuuntele ja kerro et tä apua saa kaikkein 

vaikeimpiinkin t i lanteisi in.

Uskalla kysyä neuvoa ja i lmoita jos epäilet  ihm iskauppaa:

- Oletko huolissasi perheenjäsenestäsi,  ystävästäsi tai tut tavastasi? Onko vii t teitä 

si i tä,  et tä häntä ohjataan/ painostetaan tekemään asioita vasten tahtoaan ja i lman 

mahdollisuut ta irrot tautua t i lanteesta? Näyt tääkö si ltä,  et tä joku ulkopuolinen 

hyötyy t i lanteesta ( taloudellisest i)?

- Ihmiskaupan uhrien aut tamisjärjestelmästä saat  neuvoja itseäsi,  ystävääsi tai 

vaikeassa t i lanteessa olevaa ulkopuolista koskevaan t i lanteeseen. Ei hait taa, 

vaikka asiasta ei ole aivan varma. Aut tamisjärjestelmä pyytää tarvit taessa muita 

viranomaisia avukseen.Ihmiskaupan uhrien aut tamisjärjestelmä (24/ 7): 

02 954 63177 tai www.ihmiskauppa.f i

http://www.ihmiskauppa.fi/
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Lasta ei saa syrjiä 

ulkonäön, alkuperän, 

m ielipiteiden tai muiden 

ominaisuuksien 

perusteella. 

Lapsella ei saa teet tää 

työtä,  joka hait taa hänen 

työtään, kehitystään tai 

opintojaan. 

Lapsella on oikeus 

lepoon, leikkiin ja 

vapaa-aikaan. 

Lapsella on oikeus 

käydä peruskoulua 

i lmaiseksi. 

Lapsella on oikeus elää 

mahdollisimman terveenä 

ja saada tarvit taessa hoitoa. 

Lapsella on oikeus elää 

vanhempiensa kanssa, jos 

hänellä on hyvä ja 

turvallista olla heidän 

kanssaan. 

Lasta on suojeltava 

kaikelta väkivallalta,  

välinpitämättömältä 

kohtelulta ja 

hyväksikäytöltä. 

Lapsella on oikeus i lmaista 

omat m ielipiteensä ja tulla 

kuulluksia itseään 

koskevissa asioissa. 

Lapsella on oikeus 

ajatuksen-,  omantunnon- 

ja uskonnonvapauteen. 

Rast i  1: Last en  

oi k euk sien  t im an t t i
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Ki in t i öpak olain en

Rast i  3: Käsi t edom in o

Ulkomaille muut tanut ta henkilöä, jonka 

tarkoituksena on asua maassa pidempi aika, 

yleensä vähintään vuosi.

Kot insa jät tämään joutunut  henkilö,  

joka ei ole poistunut  kot imaastaan. 

Henkilö,  jolla on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n 

myöntämä pakolaisen asema ja joka saapuu maahan 

vastaanot tajavalt ion määrit telemän kiint iön puit teissa. 

Pak olain en  

Henkilö,   jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi 

rotunsa, etnisen taustansa, uskontonsa, kansallisuutensa tai 

poli i t t isen käsityksensä takia tai sen takia,  et tä hän kuuluu 

t iet tyyn yhteiskuntaryhmään, ja joka oleskelee kot imansa 

ulkopuolella.

Paper i t on

Olesk elulupa

Viisumia kat tavampi lupa olei lla valt ion alueella. Antaa vi isuami 

laajempia oikeuksia,  sallien mahdollisest i opiskelun, työnteon 

ja yhteiskunnan palveluiden käytön. 
Si i r t olain en  
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Turvapaik an hak i ja
Henkilö,  joka elää maassa vailla lai llista oleskeluoikeut ta. 

Paperit toman oleskelu ei ole virallisest i viranomaisten 

t iedossa tai sallimaa. 

Henkilö,  joka on si irtymässä tai si irtynyt  kansainvälisen 

rajan yli  tai valt ion sisällä pois vakituisesta asuinpaikastaan 

ri ippumatta henkilön lai llisesta statuksesta, oleskelun 

kestosta tai si irtym isen syistä. 

Kan salai suus

Viranomaisen antama lupa tulla maahan ja oleskela maassa 

rajoitetust i ja rajoitetuin oikeuksin. 

Vi i sum i
Yksilön jäsenyys t ietyn valt ion tai muun poli i t t isen 
muodostelman kansalaisyhteisössä, johon li i t tyy oikeus 
osallistua poli i t t iseen  toim intaan.

M aan sisäin en  pak olain en  
el i  evak k o 
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Rast i  7: Vierask iel i n en  lom ak e
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Rast i  11: Rool i k or t i t

Olen 21-vuotias suomalainen opiskelija, ja olen parhaillaan vaihto-opiskelijana 
Espanjassa.

Olen 16-vuotias lukiolainen. Isäni on syntynyt Somaliassa ja muuttanut pakolaisena 
Suomeen ennen kuin olen syntynyt.

Olen 13-vuotias suomalainen tyttö. Äitini on kuollut ja isäni jäi 3 vuotta sitten 
työttömäksi. Hän sanoo, että meidän pitäisi muuttaa toiselle paikkakunnalle, jotta 
hän voisi etsiä työtä.

Olen vastavalmistunut ylioppilas ja aion seuraavaksi mennä tekemään 
vapaaehtoistyötä Ugandaan.

Olen 23-vuotias romanialainen. Muutin Romaniasta Suomeen opiskelemaan 
arkkitehdin tutkintoa. En usko, että haluan enää palata Romaniaan.

Olen Irakista Suomeen muuttanut turvapaikanhakija, ja sain viime viikolla kielteisen 
turvapaikkapäätöksen.

Olen naimisissa oleva yritysjohtaja, ja matkustan paljon työkseni. Minulla ei ole 
lapsia.

Olen 14-vuotias suomalaistyttö, pärjään hyvin koulussa, minulla on paljon kavereita 
ja aikuisena haluan olla juristi. Äitini on afrikkalaistaustainen.

Olen 7-vuotias afganistanilaispoika. Perheeni sai kolme vuotta sitten turvapaikan 
Suomesta. Opin päiväkodissa suomen kielen taidon ja puhun suomea paremmin 
kuin vanhempani.

Olen 18-vuotias saamelaistyttö. Olisin halunnut jäädä asumaan perheeni lähelle 
Ivaloon, mutta siellä ei ole minulle töitä. Minun oli pakko muuttaa Helsinkiin töiden 
perässä.
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Olen latvialainen opiskelija ja olen kesätöissä marjanpoimijana. Minulla ei ole Suomen 
kansalaisuutta.

Olen kiinalaisten maahanmuuttajien poika. Käyn lukiota ja vanhempani omistavat 
menestyvän pikaruokaketjun.

Olen hiv-positiivinen nuori nainen. Asun Kuopiossa ja opiskelen 
ammattikorkeakoulussa.

Olen 19-vuotias irakilainen mies. Sain vuosi sitten kielteisen turvapaikkapäätöksen, ja 
minun pitäisi palata kotimaahani. En halua palata, sillä sota on käynnissä ja kaikki 
läheiseni lähteneet pakoon pommituksia. Pelkään kuolevani, jos palaan.

Olen 16-vuotias lukiolainen. Pystyn liikkumaan ainoastaan pyörätuolilla.

Olen 28-vuotias suomalaisnainen. Muutin kaksi vuotta sitten Suomesta Maltalle 
oltuani pitkään työttömänä. Suomesta ei löydy oman alani töitä.

Olen syyrialainen 18-vuotias turvapaikanhakija, ja hakenut turvapaikkaa Suomesta. 
Monet sukulaiseni odottavat turvapaikkapäätöstään Ruotsissa. Haluaisin matkustaa 
tapaamaan heitä, mutta en saa matkustaa.

Olen koditon 21-vuotias nuori aikuinen. Asun Helsingin kaduilla.

Olen partiota aktiivisesti harrastava opiskelija. Opiskelen ammattikoulussa 
ravintola-alalla.

Olen 45-vuotias somalinainen. Muutin Suomeen perheeni kanssa kolme vuotta sitten. 
Olen ollut Suomeen muutettuani työtön, vaikka kotimaassani olin arvostetussa 
asemassa töissä.




