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SANOILLA ON VÄLIÄ

Oppimistavoitteet

Pakolainen, muuttoliike ja turvapaikka ovat käsitteitä, joiden ymmärtäminen alkaa muutamien perusasioiden 
ymmärtämisestä. 

Pakolaista käytetään usein yleisterminä kuvaamaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan, 
väkivallan tai vainon takia. 

Tällaiset ihmiset voidaan kuitenkin jaotella myös tarkempiin ryhmiin, joilla on erilaisia tarpeita. Käsitteiden tarkka 
tunteminen auttaa ymmärtämään paremmin tätä monimutkaista aihetta. 

Lue alla olevat määritelmät alenevassa järjestyksessä ylhäältä alas ja käytä niitä aina, kun 
keskustelet pakolais-, turvapaikka- ja muuttoliikeaiheesta opetustilanteissa.

Pakolaiset

Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat paenneet sotaa, väkivaltaa, konfliktia 
tai vainoa ja ylittäneet vähintään yhden valtioiden välisen rajan 
etsiäkseen turvaa toisesta maasta. Pakolaiset joutuisivat vaaraan, jos he 
palaisivat kotimaahansa.
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Maastamuuttajat

Pakolaisten tapaan maastamuuttajat ovat muuttaneet toiseen maahan. 
Heidän syynsä muuttoon ovat kuitenkin erilaiset. Maastamuuttajat 
muuttavat toiseen maahan muusta syystä kuin sodan, väkivallan, 
konfliktin tai vainon takia. Maastamuuttaja voisi palata kotimaahansa 
ilman uhkaa joutua välittömään vaaraan.

Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka hakevat kansainvälistä suojelua 
konflikteilta ja vainolta. Pakolaisten tapaan he ovat siirtyneet toiseen 
maahan, mutta heidän on vielä todistettava, että heillä on hyväksyttävä 
syy paeta maastaan. Menettelyn aikana vastaanottavan maan 
viranomaiset arvioivat, onko turvapaikanhakijan hakemus uskottava ja 
tunnustetaanko hänet pakolaiseksi vastaanottavassa maassa tai onko 
hänellä oikeus muunlaiseen suojeluun.

Maan sisäiset pakolaiset

Kansainvälisten pakolaisten tapaan maan sisäiset pakolaiset ovat 
paenneet sotaa, väkivaltaa, konfliktia tai vainoa. He eivät kuitenkaan ole 
ylittäneet valtioiden välistä rajaa etsiessään turvapaikkaa. He ovat yhä 
omassa maassaan mutta muuttaneet toiselle alueelle. Jos he palaavat 
kotiinsa, he voivat joutua vaaraan.

Kansalaisuudettomat henkilöt

Kansalaisuudettomilla henkilöillä ei ole minkään maan kansalaisuutta.

Palaajat

Palaajat ovat ihmisiä, jotka ovat palanneet kotiinsa jouduttuaan aiemmin 
siirtymään pois asuinseudultaan.
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Tämä opetusmateriaalipaketin laatimiseen osallistuivat:

Ilman huoltajaa olevat alaikäiset

Lapset, jotka ovat joutuneet eroon molemmista vanhemmistaan tai joista 
ei huolehdi aikuinen, jonka pitäisi lain tai tavan mukaan niin tehdä.

UNHCR

UNHCR eli YK:n pakolaisjärjestö suojelee konflikteja ja vainoa paenneita 
ihmisiä. UNHCR toimii yli 130 maassa ja suojelee miljoonia ihmisiä 
tarjoamalla heille elintärkeää apua, suojaamalla perusihmisoikeuksia ja 
auttamalla heitä rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Unicef

Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestö. Lyhenne on johdettu järjestön 
alkuperäisestä nimestä, joka oli United Nations, International Emergency 
Fund. Unicef edistää kaikkien lasten oikeuksia ja hyvinvointia. Sen 
toiminta-alue kattaa 190 maata ja aluetta, ja se pyrkii kumppaneidensa 
kanssa viemään käytäntöön sitoutumisen lasten oikeuksiin – keskittyen 
erityisesti kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleviin ja turvaverkkojen 
ulkopuolelle pudonneisiin lapsiin.

Euroopan unioni

EU on 27 eurooppalaisen maan liitto, johon kuuluvat maat ovat päättäneet 
yhdistää voimansa ja rakentaa yhdessä parempaa tulevaisuutta. EU-maat 
tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta ne voisivat taata paremman elämän 
kansalaisilleen kunnioittaen samalla jokaisen maan yksilöllistä kulttuuria 
ja perinteitä. EU:ssa asuu yli 446 miljoonaa ihmistä, mikä on noin kuusi 
prosenttia koko maailman väestöstä. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset ovat 
myös EU:n kansalaisia.
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