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Johdanto

Hei! 

Sinulla on kädessäsi Amnestyn uusi, lukuvuoden 2017–18 Turvassa-päivätyökampanjan opettajan opas. 
Opas on laadittu ohjenuoraksi ja inspiraatioksi päivätyökeräykseen liittyvien Turvassa-oppituntien ja  
-teemapäivän pitämiseen yläkouluissa ja lukioissa. 

Voit käyttää tätä opasta, sen valmiita tuntisuunnitelmia ja ohessa olevaa diasarjaa sellaisenaan tai vaihto-
ehtoisesti räätälöidä niistä omalle ryhmällesi sopivan paketin. Oppaaseen sisältyvät toiminnalliset harjoi-
tukset sopivat osaksi ihmisoikeuskasvatusta milloin vain, mutta parhaiten ne toimivat osana Turvassa-päi-
vätyökampanjaa, joka järjestetään 3.8.2017–31.5.2018.

Päivätyökeräykseen yhteyteen liittyvän teemallisen oppitunnin voi toteuttaa n. 90 minuutin pituisena tai 
vaihtoehtoisesti tuntisuunnitelmien pohjalta voi suunnitella kokonaisen teemapäivän kouluun. Sen aikana 
tutustutaan tarinoiden kautta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen ja opitaan tunnistamaan 
ihmisoikeusloukkauksia, joita he ovat kokeneet pakomatkallaan. 

Turvassa-päivätyökampanjan tärkein ihmisoikeusteko on päivän palkan lahjoittaminen Amnestyn pako-
laistyöhön. Turvassa-päivätyötunneilla voit lisäksi oppia myös muita vaikuttamisen taitoja. Oppilaat voivat 
halutessaan kirjoittaa vaikuttavia vetoomuskirjeitä päättäjille ja osallistua yhteisen solidaarisuustaidetoksen 
tekemiseen.

Turvassa-päivätyökampanjan kautta sinulla ja oppilaillasi on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä yhteistyötä 
maailman suurimman ihmisoikeusjärjestön, Amnesty Internationalin kanssa uusien opetussuunnitelmien 
mukaisesti  ja vaikuttaa samalla aidosti ihmisten elämään.

Ole osa muutosta kanssamme. Opi vaikuttamaan – ja vaikuta kanssamme maailman pakolaistilanteeseen.

Kiitos, että olet mukana! 

Maarit Pihkala, 

ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija 



4

Ihmisoikeuskasvatus Amnestyssa

Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus,  
joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen kunnioittamiseen,  
ja joka siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia. 

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistus (2011) 

Ihmisoikeuskasvatus on kasvatusta 

l		ihmisoikeuksista: tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksien arvoista, normeista, toimintaperiaatteista  
 ja mekanismeista;

l		ihmisoikeuksien kautta: opettaminen ja oppiminen toteutetaan kasvattajan ja oppilaiden  
 oikeuksia  kunnioittavalla tavalla. Opettaminen ja oppiminen osallistaa kaikki ja opetusmenetelmät  
 ovat demokraattisia;

l		ihmisoikeuksiin: opetuksen tavoitteena on voimaannuttaa yksilöitä, jotta he voisivat käyttää ja  
 nauttia omista oikeuksistaan, sekä kunnioittaa ja puolustaa muiden oikeuksia.

Amnestyn Suomen osasto tekee ihmisoikeuskasvatustyötä monella eri tavalla. Koulutamme aktivistejamme, 
tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosittaisissa koulutuksissa ja seminaareissa. Kampanjoimme 
kouluissa kirjoittamalla kirjeitä vaarassa olevien ihmisten puolesta ja keräämme varoja päivätyökeräyksellä. 

Amnestyn Suomen osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyötä. Ihmisoikeuskasvatuksen 
ja koulutuksen järjestäminen on valtion velvollisuus. Amnestyn vaikuttamistyön tavoitteena on edistää ih-
misoikeuskasvatuksen jalkautumista kaikkeen Suomessa tehtävään kasvatustyöhön. Tätä edistääkseen Am-
nesty kouluttaa opettajia, kasvattajia ja viranhaltijoita. Annettavan ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen 
tulee aina tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Amnestyn Suomen osasto on mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa kuten ihmisoikeudet.
net-hankkeessa sekä järjestöjen globaalikasvatusverkostossa. 
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Mikä on Turvassa-päivätyökampanja? 
Turvassa-päivätyökampanja on Amnesty Internationalin Suomen osaston ihmisoikeuskasvatusta ja varain-
hankintaa yhdistävä kampanja kouluille.

Sen aikana useat tuhannet oppilaat Suomessa työskentelevät päivän koulun ulkopuolella ja lahjoittavat 
saamansa palkan Amnestyn pakolaistyöhön. Lisäksi oppilaat voivat halutessaan kirjoittaa vetoomuskirjeitä 
päättäjille ja osallistua solidaarisuustaideteoksen tekemiseen, joka kampanjan lopuksi luovutetaan SPR:n 
yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten ryhmäkotiin Turkuun. Tavoitteenamme on muistuttaa päättäjiä 
ihmisoikeusvelvoitteistaan ja luoda toivoa, sekä osoittaa solidaarisuutta hädässä oleville ihmisille. 

Amnesty on pyytänyt Opetushallitukselta ohjeistuksen vetoomuskirjeiden kirjoittamisesta kouluissa.  
Opetushallituksen ohjeistus koskee koulujen kirjemaraton -kampanjaa, mutta opetushallituksen juristin 
mukaan sitä voi käyttää myös tässä kampanjassa, koska sisältö ja käytettävät metodit ovat vastaavanlaisia. 
Voit halutessasi tutustua ohjeistukseen  täällä: https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2014/09/
OPH_kanta.pdf.

Oppitunnin tavoitteet ja yhteys opetussuunnitelmiin
Tämän oppaan sisältö on suunniteltu siten, että se vastaa uusissa perusopetuksen ja lukion opetussuun-
nitelmissa laadittuja oppimistavoitteita. Turvassa-päivätyökampanja yhdistää ihmisoikeuskasvatusta ja 
varainhankintaa. Se kartuttaa oppilaiden tietoa ihmisoikeuksista oppiainerajat ylittävällä, osallistavalla me-
netelmällä ja opettaa heitä vaikuttamaan aidosti ihmisten elämään ja osoittamaan solidaarisuuttaan heille. 
Kampanja kannustaa oppilaita osallistumaan yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

TUNNILLA OPPILAAT SAAVAT

l Tietoa ihmisoikeuksista

	 – Oppitunnin rakenne ja tähän oppaaseen sisältyvät toiminnalliset harjoitukset toimivat ajankohtai- 
  sena johdantona ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuksia ei esitetä vain abstrakteina oikeudellisina pykälinä  
  vaan todellisina, ihmisten elämään vaikuttavina asiakirjoina. Oppitunnin aikana oppilaat käsittelevät  
  esimerkkejä ihmisoikeusloukkauksista, tutustuvat ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneiden  
  ihmisten tarinoihin ja saavat lopulta mahdollisuuden itse vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen  
  puolesta konkreettisen kirjeen kirjoittamisen kautta. Lisäksi oppilaat voivat osoittaa solidaarisuuttaan  
  vaikeassa tilanteessa oleville ihmisille.

l Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisutaitoja (L2)

	 –	Oppilaat harjaantuvat esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaat  
  ohjataan näkemään kulttuurista moninaisuutta ja edistämään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksia.

l Monilukutaitoa (L4)

	 – Turvassa-päivätyökampanjassa oppilaat tulkitsevat tarinoita ja kuvia ja tuottavat vaikuttavaa  
  ja virallista tekstiä.

l	 Osallistumista,	vaikuttamista	ja	kestävän	tulevaisuuden	rakentamista 	(L7)

	 – Turvassa-päivätyökampanja tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja 
  yhteisölliseen maailmanlaajuiseen työskentelyyn ihmisoikeuksien puolesta. Turvassa-päivätyö- 
  kampanjassa oppilaat tutustuvat ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten elämään ja oppivat  
  oikeuksia edistävistä toimitavoista. 
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4. TUNTISUUNNITELMA (90MIN)
Tehtävä: Kuvanlukutehtävä ______________________________ 10 minTehtävä: Mielikuvapatsaat _______________________________ 20 minPakolaisten ja turvapaikanhakijoden tarinoihin tutustuminen ______ 10 minIhmisoikeuksiin tutustuminen ____________________________ 10 minTehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu?______________________ 15 minSolidaarisuustaideteosohjeet _____________________________ 5 minSolidaarisuustaidetoksen tuottaminen ______________________ 30 min

3. TUNTISUUNNITELMA (90MIN)

Tehtävä: Kuvanlukutehtävä ______________________________ 10 min

Tehtävä: Mielikuvapatsaat _______________________________ 20min

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoden tarinoihin tutustuminen ______ 10 min

Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ____________________________ 5 min

Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu?______________________ 15 min

Kirjeenkirjoitusohjeet ___________________________________ 5 min

Kirjeiden kirjoittaminen ________________________________ 25 min

Tunnin toteuttaminen

TUNTISUUNNITELMAT

Nämä tuntisuunnitelmat on laadittu malliksi. Voit halutessasi räätälöidä näistä osista ryhmällesi sopi-
vimman kokonaisuuden. Tarkoitus kuitenkin on, ettei oppitunti olisi pelkkää luennointia, vaan oppilaat 
oppisivat tekemällä. Tätä tavoitetta silmällä pitäen olemme koonneet tähän oppaaseen kirjeen ja solidaa-
risuustaideteoksen ohjeistuksen lisäksi myös muita toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat tarinoihin 
eläytymisessä ja niiden sitomisessa YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja keskeisiin 
pakolaisten oikeuksia määrittäviin ihmisoikeussopimuksiin.

2. TUNTISUUNNITELMA (90MIN)
Tehtävä: Kuvanlukutehtävä ______________________________ 10 min
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tarinoihin tutustuminen _____ 10 min  
Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ____________________________ 5 min
Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu?______________________ 15 min
Kirjeenkirjoitusohjeet ___________________________________ 5 min 
Kirjeiden kirjoittaminen ________________________________ 45 min

1. TUNTISUUNNITELMA (75MIN)

Video: Loukussa Kreikassa _______________________________ 5 min

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tarinoihin tutustuminen _____ 10 min

Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ____________________________ 5 min

Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu?______________________ 20 min

Solidaarisuustaideteosohjeet _____________________________ 5 min

Solidaarisuustaidetoksen tuottaminen ______________________ 30 min
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VIDEOMATERIAALI

Loukussa Kreikassa 
https://www.youtube.com/watch?v=CLfk91lgO08&t=10s

En koskaan ajatellut, että minusta tulisi pakolainen.
https://www.youtube.com/watch?v=CduE_8phN4g

Perustietoa muuttoliikkeestä, pakolaisista ja  
pakolaisoikeudesta
https://www.youtube.com/watch?v=V8L-zJiswww

Pakolaisilla on oikeuksia ja valtioilla on  
velvollisuus kunnioittaa niitä.
https://www.youtube.com/watch?v=xU7F59g0lI0

Mitä ihmisoikeudet ovat? 
https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1NAn48

Look Beyond Borders: a 4 minute experiment 
https://www.youtube.com/watch?v=9Z68P9Gc77A&t=2s

Muita videoita

Amnesty International ihmisoikeuksien puolesta
https://www.youtube.com/watch?v=dmTa8BznlR8
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KUVANLUKUTEHTÄVÄ

Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 10 min

Mitä tarvitsen? Tietokone, Turvassa-päivätyökampanjan diaesitys ja dokumenttikamera tai videotykki

Kuvanlukutehtävä sopii erinomaisesti Turvassa-päivätyökampanjan aloittamiseen. Se auttaa oppilaita eläy-
tymään tunnilla käsiteltäviin henkilöihin ja heidän tarinoihinsa. Harjoitusta voi halutessaan soveltaa pidem-
mäksi lisäämällä kysymysten määrää tai keskustelemalla oppilaiden vastauksista yhdessä ryhmän kanssa. 
Toisaalta sen voi pitää myös hyvin lyhyenä mielikuvaharjoituksena.

Tätä harjoitusta varten diasarjan alussa on kahdeksan kuvaa. Harjoituksessa opettaja voi käyttää kaikkia 
kuvia, tai valita kuvista haluamansa. Tarkoituksena on, ettei opettaja kerro kuvista alun perin mitään, vaan 
oppilaat muodostavat niistä käsityksen ensin ennakko-oletustensa perusteella.

Pyydä oppilaita rauhoittumaan ja katsomaan kuvaa. Ohjeista oppilaat miettimään, minkälaisia mielikuvia 
kuva synnyttää. Kerro, että mielikuvat voivat olla mitä tahansa, tähän ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. 
Tärkeintä on, että oppilaat antavat mielikuvituksensa virrata. Anna heidän katsella kuvaa hetken ja esitä 
sitten esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

l Mitä kuvassa on meneillään?

 –  Kannattaa esittää kuva aktiivisessa muodossa, ei pelkästään ”mitä kuvassa näkyy” tai ”mitä  
     kuvassa on”. Aktiivinen kysymys virittää kuvittelemaan tilanteen tai tapahtuman kuvan ympärille

l Mitä on tapahtunut ennen kuvan ottamista?

l Mitä ehkä tapahtuu seuraavaksi?

l Oletko mukana kuvassa? Jos olet, kuka olet? Mitä ajattelet tällä hetkellä?

l Oletko kuvassa näkyvä henkilö vai katseletko tilannetta kenties ulkopuolelta?

l Mitä ääniä kuulet?

l Kuinka lämmin on? Tunnetko tuulenvirettä, linnunlaulua vai kenties ukkosta?

l Mitä tunnet? Oletko iloinen, yllättynyt vai kenties peloissasi? Miksi? 

Tämän harjoituksen voi toteuttaa joko niin, että oppilaat miettivät kysymyksiä itsekseen tai niin, että vasta-
ukset puretaan yhdessä keskustellen. Mikäli keskustelette vastauksista yhdessä, on tärkeää pysyä neutraa-
lina, kuunnella ja antaa erilaisille näkemyksille tilaa. Oppilaan esittäessä huomion, kannattaa jatkaa kysy-
mällä ”mikä sai sinut ajattelemaan niin?”. Menetelmä auttaa purkamaan tausta-ajatuksia siitä, mistä tietyt 
assosiaatiot syntyvät. Se paljastaa kenties stereotypioita, yleisiä oletuksia ja auttaa oppilasta tunnistamaan 
omia ajatuksiaan. Muiden kommenttien kuuntelu auttaa myös oppilaita näkemään kuvan uudessa valossa.
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MIELIKUVAPATSAAT

Sopii 4–25 osallistujalle

Vie aikaa n. 20–30 minuuttia

Mitä tarvitsen? Tietokone, Turvassa-päivätyökampanjan diaesitys ja videotykki

Tämän draamallisen harjoituksen avulla voitte syventää tarinoihin eläytymistä.   
Harjoitusta voi käyttää sekä kuvanlukutehtävän (ks. s.8) jatkona että itsenäisesti.  
Mielikuvapatsaat-harjoituksessa patsaat tuotetaan Alanin ja Gyanin tarinan ympärille. 

1)  Syyrialaisen perheen elämään sijoittuvat mielikuvapatsaat

Aloita tehtävä näyttämällä oppilaille diasarjan alussa oleva kuvia syyrialaisen Alan ja Gyan Mohammadin  
tarinasta pakoon sodan runtelemasta Syyriasta. Jaa sitten oppilaat pienempiin, n. 2–5 hengen ryhmiin. 
Kerro, että heidän tehtävänä on nyt suunnitella still-kuvat eli patsaat perheen tarinan ympärille. Tehtävän 
tavoitteena on samaistua Alanin ja Gyanin vaaralliseen matkaan.    

Kunkin ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää patsas, joka esittää jotakin seuraavista perheen matkan 
vaiheista. Huom! Mikäli oppilaita on vähän, voitte valita vain osan seuraavista kohdista ja jättää osan teke-
mättä.

a) Matka pyörätuolilla pakoon sotaa.

b) Matka hevosilla halki vuorten turvaan. 

c) Matka kumiveneellä Välimeren yli turvaan.

d) Päivä pakolaisleirillä Kreikassa.

e) Amnestyn tukijoiden lähettämien solidaarisuuskorttien lukeminen.

f) Lentokoneessa matkalla Saksaan.

g) Muiden perheenjäsenien tapaaminen Saksassa.

h) Jalkapallo-ottelussa Saksassa.

Tarkoitus on, että oppilaille ei anneta mitään muuta ennakkotietoa patsaan rakennusta varten kuin sen 
nimi. Jokainen ryhmä suunnittelee siten patsaan itse omien mielikuviensa pohjalta. Tehtävään ei ole oikei-
ta tai vääriä vastauksia. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee osallistua patsaan toteuttamiseen esittämällä yhtä 
sen osaa. 

Draamasopimus
Mikäli draamallista menetelmää käytetään opetuksessa, olisi aina hyvä muistaa aluksi kerrata yhteiset toimintasäännöt,  
jotta varmistetaan osallistujien turvallisuuden tunne. Voitte laatia yhteisen draamasopimuksen taululle joko käyttämällä  
seuraavia kohtia tai keksimällä yhdessä omat säännöt.

Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia/mielipiteitä

Tehtävään ei tarvita mitään ennakkotietoja tai näyttelijän taitoja. Kaikilla meillä on tarvittavat taidot sellaisina kuin olemme. 

Koska kyseessä on yhteistyö, kaikkia kuunnellaan ja kaikkien mielipiteitä kunnioitetaan.

Vinkki! 
 Mikäli luokassa on 

roolivaatteita, kannattaa 
valita jokin roolitunniste 

(esim. hattu tai huivi), jonka 
avulla yleisö tunnistaa kuka 

patsaasta on Alan ja  
kuka Gyan.

Vinkki! 
Voit antaa oppilaille patsaiden 

esittämisen aikana myös 
herätteleviä ohjeita, esimerkiksi 
”äänet päälle”, ”patsas liikkuu” 

tai ottaa mukaan henkilöitä 
muista ryhmistä. Näin saat 

lisättyä draaman 
haastavuutta.
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MITKÄ OIKEUDET EIVÄT TOTEUDU?

Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 15–20 minuuttia (riippuen siitä, miten haluat soveltaa harjoitusta)

Mitä tarvitsen? Monisteet YK:n ihmisoikeusjulistuksesta ja Alanin ja Gyanin tarinasta s. 15, kyniä, paperia.

Tämä harjoitus sopii parhaiten osaksi kampanjaan liittyvien tarinoiden käsittelyä, ennen kirjeiden kirjoit-
tamista ja solidaarisuustaidetokseen osallistumista. Harjoitus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä 
osassa Alanin ja Gyanin matkan vaiheita käsitellään eettisellä tasolla ja pohditaan, mikä tavassa, jolla ih-
mistä tai ihmisiä kohdellaan, on väärin. Toisessa osassa pohdinta liitetään YK:n yleismaailmallisessa ihmis-
oikeusjulistuksessa lueteltuihin artikloihin. Voit halutessasi pitää harjoituksen lyhyempänä käsittelemällä 
vain jommankumman osan. 

Jaa oppilaille moniste Alanin ja Gyanin tarinasta. Selitä, että käsittelemme tässä tehtävässä todellisten 
henkilöiden tarinaa. Jaa oppilaat pienempiin, n. 4 hengen ryhmiin ja pyydä heitä keskustelemaan 5–10 
minuuttia yhdessä tarinassa esiintyvistä henkilöistä. Käytä seuraavaa apukysymystä:

1) Mikä on väärin tavassa, jolla kyseessä olevaa henkilöä kohdellaan?

Jaa seuraavaksi oppilaille lista YK:n ihmisoikeusjulistuksessa olevista oikeuksista. Voit vaihtoehtoisesti 
myös näyttää listan videotykillä tai dokumenttikameralla. Pyydä oppilaita pohtimaan ryhmissä 5–10 mi-
nuutin ajan seuraavaa kysymystä:

2) Mitkä YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa luetellut oikeudet jäävät toteutumatta  
 kyseessä olevan henkilön kohdalla? 

Voit kertoa, että osaan ihmisoikeusloukkauksista tarinoissa viitataan suoraan. Oikeudet saattavat kuitenkin 
jäädä toteutumatta myös, koska muut oikeudet eivät toteudu henkilön kohdalla. Kaikki ihmisoikeudet ovat 
sidoksissa toisiinsa.

Tehtävän purkamista varten voit pyytää oppilaita kirjoittamaan löytämänsä asiat paperille ja kiertämään 
katsomassa muiden papereita. Voitte keskustella yhdessä esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

1) Saiko muiden ryhmien vastausten katsominen teidät ajattelemaan jotakin oikeutta tai asiaa,  
 minkä haluaisitte lisätä omaan listaanne?

2) Löydättekö jonkin oikeuden, jonka ei mielestänne pitäisi olla listassa? Miksi?

3) Miksi olette valinneet juuri ”tämän” oikeuden tai artiklan?

4) Oliko loukattujen oikeuksien löytäminen vaikeaa?

5) Mitä valtion ja sen viranomaisten tulisi tehdä, jotta tilanne henkilön kohdalla korjaantuisi?

6) Mitä me voisimme ryhmänä tehdä, jotta kyseinen valtio noudattaisi kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia  
 paremmin?
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TIIVISTELMÄ YK:N IHMISOIKEUSJULISTUKSEN ARTIKLOISTA 

KANSALAISOIKEUDET JA -VAPAUDET

Oikeus elämään, vapaus kidutuksesta  
ja orjuudesta, mielipiteen- ja uskonnon-
vapaus, oikeus syrjimättömyyteen

LAILLISET OIKEUDET

Syyttömyys, kunnes toisin todistetaan, 
oikeus oikeudenmukaiseen oikeuden-
käyntiin ja kielto tulla pidätetyksi mieli-
valtaisesti, vangita tai ajaa maanpakoon.

1. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
    oikeuksiltaan

2. Syrjinnän kielto

3. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

4. Orjuuden ja pakkotyön kielto

5. Kidutuksen kielto

6. Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä

7. Tasavertaisuus lain edessä
8. Oikeus hyvitykseen, mikäli oikeuksia on loukattu
9. Kielto pidättää mielivaltaisesti, vangita tai ajaa maanpakoon
10. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
11. Syytön kunnes laillisessa oikeudenkäynnissä toisin todistetaan
12. Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan
13. Oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikka valtion sisällä
14. Oikeus hakea turvapaikkaa

15. Oikeus kansalaisuuteen
16. Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
17. Oikeus omaisuuteen

18. Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
19. Oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen
20. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

21. Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen  
      päätöksentekoon

22. Oikeus sosiaaliturvaan
23. Oikeus työhön
24. Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan
25. Oikeus riittävään elintasoon
26. Oikeus opetukseen

27. Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään
28. Oikeus kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa nämä 
      oikeudet ja velvollisuudet voivat toteutua
29. Velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia
30. Mitään näitä julistuksessa mainittuja oikeuksia ei saa 
      ottaa pois

SOSIAALISET OIKEUDET

Oikeus opetukseen, oikeus perustaa perhe, 
oikeus terveydenhuoltoon ja vapaa-aikaan.

POLIITTISET OIKEUDET

Oikeus osallistua poliittiseen päätöksen- 
tekoon ja oikeus rauhanomaiseen  
kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

SIVISTYKSELLISET OIKEUDET

Oikeus osallistua yhteiskunnan  
sivistyselämään

TALOUDELLISET OIKEUDET

Oikeus omaisuuteen, työhön, asuntoon  
ja riittävään elintasoon.
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ALANIN JA GYANIN TARINA:  
USKOMATTOMIA KOHTALOITA JA KARIUTUNEITA TOIVEITA

Vuonna 2014 lihasrappeumasta kärsivät Alan ja Gyan Mohammad lähti perheensä 
kanssa pakoon Syyrian sotaa. Vuonna 2016 Alan ja Gyan pääsivät Kreikkaan ja lopulta 
perheenjäsentensä luo Saksaan keväällä 2017. Lue Alanin ja Gyanin kertomus perheen 
uskomattomasta matkasta Eurooppaan.

Syyrian sotaa pakoon

Helmikuussa 2016 hevosen molemmin puolin köytettyinä 30-vuotias Alan Mohammad ja hänen 28-vuotias 
sisarensa Gyan matkasivat louhikkoisten vuorten yli Irakista Turkkiin. Heidän nuorempi sisarensa käveli 
edellä taluttaen hevosta. Heidän äitinsä, veljensä ja toinen sisarensa kulkivat perässä työntäen painavia 
pyörätuoleja ylös jyrkkää, päällystämätöntä polkua.

Alan ja Gyan, jotka ovat molemmat opettajia, ovat kärsineet lihasdystrofiasta syntymästään saakka. Liik-
kuminen on aina ollut Alanille ja Gyanille vaikeaa. Kun pommit ja kranaatit järisyttivät heidän kotitaloaan 
koillissyyrialaisessa Al-Hasakahin kaupungissa, oli pakko lähteä.

Mutta minne?

He kertoivat yrittäneensä ylittää Turkin vastaisen rajan kolmesti, mutta jokaisella kerralla turkkilaiset polii-
sit ampuivat heitä kohti. Lopulta he päättivät kokeilla toista reittiä ja mennä rajan yli Irakiin. Perhe viipyi 
maassa puolitoista vuotta, kunnes lähestyvä ISIS pakotti heidät pakenemaan jälleen. Heidän isänsä ja nuo-
rin sisarensa jatkoivat matkaa kaksin ja päätyivät lopulta Saksaan.

”Matka oli hyvin vaikea”, Alan toteaa. ”Se on vaikeaa ‘tavallisille ihmisille’, mutta vammaisille Irakin ja 
Turkin välisen rajan ylittäminen on vuorten takia ihme.”
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Päästyään Turkkiin perhe onnistui saamaan yhteyden salakuljettajaan, jolle he maksoivat 750 dollaria kun-
kin perheenjäsenen kuljettamisesta Kreikkaan.  Salakuljettajat vakuuttivat heille, että yhdeksänmetrisessä 
veneessä tulisi olemaan noin 30 henkeä. Päästyään rantaan he havaitsivat kuitenkin, että vene oli vain 
kuusi metriä pitkä, ja että lähes 60 ihmistä tungeksi päästäkseen sen kyytiin. Salakuljettajat kertoivat Ala-
nille ja Gyanille, ettei pyörätuoleille olisi tilaa veneessä.

Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jättää pyörätuolit rannalle ja ahtautua perheensä auttamina venee-
seen. Hetken matkanteon jälkeen veneen moottori alkoi yskiä ja lakkasi lopulta kokonaan käymästä jättäen 
heidät ajelehtimaan Turkin rannikon edustalle.

“Se oli kamalaa. Kelluimme paikoillamme neljä tuntia”, Alan muistelee. ”Joka kerta kun katsoin ympärille-
ni näin itkeviä vauvoja ja lapsia… Äitini alkoi voida huonosti ja jossain vaiheessa sisareni sanoi, ettei pysty 
jatkamaan enää pidemmälle.”

Lopulta moottori saatiin uudelleen käyntiin ja matka jatkui.

Turvassa?
Viimein Kreikan rannikkovartiosto pelasti veneen ja kuljetti sen matkustajat Chioksen saarelle, missä Alan 
ja Gyan saivat uudet pyörätuolit.

He saapuivat saarelle 12. maaliskuuta 2016, vain päiviä ennen kuin EU:n Turkin kanssa solmima pako-
laissopimus astui voimaan. Sopimus rajoitti merkittävästi turvapaikanhakijoiden pääsyä Turkista Kreikkaan. 
Muiden Euroopan maiden rajat olivat nyt suljettuja heiltä. Kymmenet tuhannet turvapaikanhakijat jäivät 
saarroksiin Kreikkaan, kun maareittejä eteenpäin Eurooppaan suljettiin. Toiveet siitä, että Alan ja Gyan 
voisivat päästä isänsä luo Saksaan murskattiin, eikä sovittu tapaaminen Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston kanssa perheen yhdistämiseksi toteutunut koskaan.

Sen sijaan perhe pakotettiin mantereelle menevään lauttaan ja edelleen bussiin, joka kuljetti heidät Ritso-
nan pakolaisleirille.

Ritsonan leiri sijaitsee eristyksissä vanhassa sotilastukikohdassa keskellä metsää. Olosuhteet leirillä ovat 
haastavat erityisesti päivisin, kun lämpötila kohoaa hellelukemiin. Pakolaisille tarjottu ruoka on niin huo-
nolaatuista, että osa siitä joudutaan heittämään pois. Ruuantähteet houkuttelevat leiriin villisikoja. Talven 
lähestyessä olot leirissä huononevat entisestään.

Syyskuussa 2016 seitsemän Ritsonan leirissä vietetyn kuukauden jälkeen, Alan ja Gyan pääsivät vihdoin 
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n avustamina hotelliin Kreikassa. He tekivät myös perheenyhdistämispyyn-
nön ja toivovat pääsevänsä pian isänsä ja sisarensa luo Saksaan. Alan on lähettänyt seuraavan viestin kai-
kille, jotka ovat tähän mennessä jakaneet hänen tarinaansa ja muistaneet häntä viesteillä:

”Olen hyvin onnellinen. Olen hyvin onnellinen, että olemme sisarteni, veljeni ja äitini kanssa puhtaassa ja 
lämpimässä paikassa. Tuntuu kuin olisin palannut normaaliin elämään. Teltassa asuminen ei ole elämää. 
Vaikka olen onnellinen perheeni puolesta, tunnen surua Ritsonaan jääneiden ystävieni ja kaikkien muiden 
pakolaisten puolesta. Leirissä on paljon lapsia ja vauvoja ja heidän tilanteensa on huono. Talvi tekee tu-
loaan ja kun rankkasateet alkavat, teltat alkavat vuotaa ja saattavat jopa sortua.”

Olemme nyt matkamme toisessa vaiheessa. Emme tiedä, kuinka kauan se kestää, mutta toivon, että pää-
semme pian isäni ja sisareni ja tätieni ja setieni luokse Saksaan.”

Maaliskuun puolivälissä 2017 saimme ilouutisen Saksasta, jossa Alanin ja Gyanin isä otti lapsensa tun-
teellisesti vastaan vuosien eron jälkeen. 
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Keiden puolesta ja miten toimimme?
Turvassa-päivätyökampanjassa oppilaat lahjoittavat päivän palkkansa Amnestyn pakolaisten ja turvapai-
kanhakijoiden oikeuksia puolustavaan työhön. Lisäksi halutessaaan oppilaat voivat kirjoittaa vaikuttavia 
vetoomuskirjeitä sisäministeri Paula Risikolle, jotta Suomi nostaisi kansallista pakolaiskiintiötään. Lisäksi 
oppilaat voivat osallistua yhteisen solidaarisuustaideteoksen tekemiseen Suomeen yksin tulleiden turvapai-
kanhakijalasten- ja nuorten ilahduttamiseksi. 

Vaikuttamiskirjeet lähetetään sisäministeriöön Paula Risikolle (kirjeiden lopullinen lähettäminen on oppi-
laan oma valinta) ja päivätyökoulujen yhteinen solidaarisuustaideteos toimitetaan kampanjan päättymisen 
31.5.2018 jälkeen SPR:n turvapaikanhakijanuorten ryhmäkotiin Turkuun.

KIRJEIDEN KIRJOITTAMINEN JA SOLIDAARISUUSTAIDETEOKSEEN 
OSALLISTUMINEN 

Tästä osasta löydät mallikirjepohjan, eritellyt kirjeenkirjoitusohjeet, listan keskeisimmistä käsitteistä, oi-
keuksista ja sopimuksista. Lisäksi löydät tästä osiosta ohjeet solidaarisuustaideteokseen osallistumiseen. 
Voitte itse koulussa valita päivän palkan lahjoittamisen lisäksi, kirjoitatteko kirjeitä ja osallistutteko soli-
daarisuustaideteoksen tekemiseen. Kirjeiden kirjoittaminen ja solidaarisuustaideteokseen osallistuminen 
on oppilaalle vapaaehtoista.

Kampanjan lopuksi lähettäkää valmiit  kirjeet  Amnestyn toimistolle. Me toimitamme ne ministeri Paula 
Risikolle sisäministeriöön. 

Osoite 

Ihmisoikeuskasvatus

Amnesty Suomen osasto

Hietaniemenkatu 7a

00100 Helsinki
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MALLIKIRJE SISÄMINISTERILLE

Ministeri 

Paula Risikko 

Sisäministeriö 

PL 26, 

00023 Valtioneuvosto

Hyvä ministeri Paula Risikko

Kirjoita ministerille omin sanoin siitä, miksi koet pakolaiskiintiön nostamisen tärkeäksi.

Voit esimerkiksi
…kertoa ministerille jotain, joka tekee kirjeestä henkilökohtaisen:

l   Voit kertoa, miksi olet huolissasi siitä, että Suomi ei nosta pakolaiskiintiötään,  
 vaikka se olisi turvallisin reitti lapsille ja nuorille, jotka hakevat turvaa sodan runtelemista maista.

l	Voit kertoa, että olet järkyttynyt tavasta, jolla pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohdellaan Euroopassa  
 ja sen rajoilla.

l  Voit myös kertoa jotain itsestäsi tai siitä miksi pystyt samaistumaan pakolaisleireillä eläviin nuoriin.

…muistuttaa ministeriä valtioiden yhteisestä velvollisuudesta osallistua sotaa ja vainoa pakenevien auttamiseen 
ja pakolaisten ihmisoikeuksien suojeluun.

l Kerro, miksi mielestäsi pakolaiskiintiö on tärkeä ja kannatettava keino auttaa pakolaisia.

l Kerro, että pakolaiskiintiöllä autetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisi,  
 kuten lapsiperheitä ja vammaisia.

l Muistuta, että Suomessa ei ole pakolaiskriisiä: suurin osa pakolaisista elää köyhissä ja  
 kehittyvissä maissa Euroopan ulkopuolella, ja poikkeuksellisen vuoden 2015 jälkeen Suomeen  
 saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut huomattavasti 2000-luvun normaalitasolle.

…kertoa ministerille, että haluat Suomen hallituksen

l toimivan, jotta lasten ja nuorten ei enää tarvitse vaarantaa henkeään ja ylittää meriä uppoavilla kumiveneillä.

l Suomen kantavan vastuunsa ja auttavan tässä historiallisessa tilanteessa kaikkein haavoittuvampia.

l Kerro, että uskot suomalaisten aidosti haluavan auttaa hädänalaisia.

l Kerro, että uskot Suomella olevan varaa osallistua kansainväliseen vastuunjakoon nykyistä kunnianhimoisemmin.

l Kannusta ministeriä, hallitusta ja eduskuntaa nostamaan Suomen pakolaiskiintiötä!

Kunnioittavasti, 

Allekirjoita kirje nimelläsi

Sinun osoitteesi

(Voit kirjoittaa tähän koulusi 
osoitteen tai ryhmän)
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KIRJEENKIRJOITUSOHJEET

Kirjeiden kirjoittamiseen olisi hyvä varata aikaa vähintään 45 minuuttia. Oppilaat eivät usein ole 
aikaisemmin kirjoittaneet vastaavanlaisia kirjeitä viranomaisille. Tehtävää helpottamaan olemme 
koonneet seuraavat ohjeet. Ohjeita ei kuitenkaan tule tuijottaa liikaa. Tärkeintä on, että oppilaat kir-
joittavat kirjeen tavalla, joka heille itselleen tuntuu luonnollisimmalta. Persoonallisilla viesteillä on 
usein suurin vaikutus. Huomioikaa, että kirjeissä tulee käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä.

Näin kirjoitat vaikuttavan ja vetoavan kirjeen ihmisoikeuksien puolesta:

1. Tuo kirjeessäsi esille:

l Minkä asian puolesta kirje kirjoitetaan?

l Mistä asiasta olet huolissasi?

l Miten valtion pitäisi toimia tilanteessa ihmisoikeusnäkökulmasta katsottuna?

l Miten vaadit tilanteen muuttamiseksi?

2.  Käytä kirjeessäsi kunnioittavaa ja rauhallista sävyä. 

3.  Voit käyttää kirjeessäsi Amnestyn tässä kampanjassa antamia faktoja ja YK:n pakolaisjärjestön  
 UNCHR:n tilastoja. Faktat auttavat viestin vastaanottajaa  ymmärtämään ongelman, mihin  
 haluat vaikuttaa.   

4.  Käytä omaa ääntäsi. Vaatimuksemme vahvistuvat kun useat eri ihmiset esittävät ne omasta  
 näkökulmastaan. Voit sisällyttää viestiisi omaan elämääsi liittyvän viittauksen, kuten ”Ylä-asteen  
 koululaisena/lukiolaisena…”  Esitä Amnestyn vaatimukset omien tunteidesi ja sanojesi kautta. 

5.  Perustele vaatimuksesi vedoten kansainväliseen oikeuteen, älä poliittisiin mielipiteisiin. Ihmis- 
 oikeudet perustuvat kansainväliseen oikeuteen ja sopimuksiin sekä niistä juontuviin velvollisuuk- 
 siin. Poliittisten väittämien ja argumenttien esittäminen ei ole tehokasta. Päinvastoin, siitä  
 saattaa joskus olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

6.  Kirjoita siitä, miten ihmisoikeustilanne voi muuttua paremmaksi. Voit esimerkiksi viitata  
 sellaisiin Suomen valtion perinteisiin, jotka voisivat edesauttaa ihmisoikeuksien toteutumista.  
 Yritä rohkaista viestin vastaanottajaa tukemaan ihmisoikeuksia. 

7.  Pidä kirjeesi ytimekkäänä. Suurin osa vetoomuskirjeistä mahtuu yhdelle sivulle. Jopa kahden- tai  
 kolmen virkkeen pituinen kirje voi olla hyvin tehokas. 

8.  Allekirjoita kirjeesi mielellään omalla nimelläsi ja anna omat tai koulusi yhteystiedot. Näin  
 kirjeesi on uskottavampi.

9.  Joskus saatat saada vastauksen viestiisi. Toivomme, että lähetät vastauksesta kopion Amnestylle  
 osoitteeseen Hietaniemenkatu 7 A, 00100 Helsinki. 
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YHTEINEN SOLIDAARISUUSTAIDETEOS 

Kollaasimainen solidaarisuustaideteos koostetaan kaikkien Turvassa-päivätyö- 
kampanjaan osallistuvien oppilaiden lähettämistä valokuvista. Kampanjan  
loputtua Solidaarisuustaideteos toimitetaan SPR:n turvapaikanhakijanuorten  
ryhmäkotiin Turkuun. Taideteoksella on tarkoitus osoittaa heille solidaarisuutta  
ja kertoa, että heitä ajatellaan.

Ohjeet solidaarisuustaideteokseen osallistumiseen

Voit osallistua teoksen tekemiseen yksin tai ryhmätyönä.

Voit käyttää teoksen tekemisessä apuna Instagramia tai jotain muuta kuvanmuokkausohjelmaa.

Suunnittele ja ota esim. kännykkäkameralla tai koulun tabletilla kuva aiheesta: 

 toivo

Voit miettiä kuvaa suunnitellessasi :

l	Mikä herättäisi vastaanottajassa toivoa?

l	Mikä saisi vastaanottajan tuntemaan itsensä vahvemmaksi?

l	Miten voisit näyttää ottamallasi kuvalla, että tuet viestin vastaanottajaa?

Rajaa kuva neliön muotoon.

Kuva voi olla mustavalkoinen tai keltaisen sävyinen. Voit käyttää kuvan sävytykseen värifiltteriä  
kuvanmuokkausohjelmassa (esim. instagram).

Valokuvassa ei saa näkyä ihmisiä tunnistettavasti.

Lähettäkää lopuksi solidaarisuustaideteokseen tulevat kuvat sähköpostiosoitteeseen:  
stand76lot@photos.flickr.com. Lähettämäsi sähköpostin otsikosta tulee kuvan  
otsikko ja viestin sisällöstä kuvateksti. 

Kaikki solidaarisuustaideteokseen lähetetyt kuvat ilmestyvät tähän osoitteeseen:  
www.flickr.com/photos/amnestyfinland/tags/päivätyö 
Halutessasi voit käydä katsomassa, millaisia kuvia muut kampanjaan osallistuvat  
oppilaat ovat lähettäneet teokseen.

Kuvien latausosoite on tarkoitettu vain Amnestyn Turvassa-pakolaiskampanjaa varten.  
Ole ystävällinen ja älä levitä kuvien latausosoitetta eteenpäin tai lataa sinne muita kuvia.
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Taustatietoa opettajille

MITEN AMNESTY TEKEE TYÖTÄ PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKAN- 
HAKIJOIDEN OIKEUKSIEN PUOLESTA? 

Amnesty kampanjoi maailmanlaajuisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien puolesta. 
Valtiot voivat auttaa pakolaisia tarjoamalla nykyistä enemmän turvallisia reittejä suojeluun sekä kunnioitta-
malla sotaa ja vainoa pakenevien oikeutta hakea turvapaikkaaa ja päästä oikeudenmukaiseen turvapaikka-
menettelyyn. Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaavat kidutus, kuolemanrangaistus tai muut 
räikeät ihmisoikeusloukkaukset.

Amnesty on julkaissut lukuisia raportteja liittyen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksiin. Amnesty 
tekee Suomessa ja kansainvälisesti jatkuvaa ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä, jotta pakolaiset saisivat 
suojelua ja ihmisoikeudet toteutuisivat kaikille. Amnesty työskentelee lisäksi pakolaisten lähtömaiden 
ihmisoikeustilanteen paranemisen eteen muun muassa paljastamalla sotarikoksia ja muita vakavia ihmis-
oikeusloukkauksia, vaatimalla niihin syyllistyneitä vastuuseen teoistaan sekä vaatimalla vastuullisuutta 
asekauppaan. Mikäli ihmisoikeudet toteutuisivat nykyistä paremmin, harvemmat joutuisivat jättämään koti-
maansa. Pakolaisiksi joutuneille on taattava mahdollisuus hakea ja nauttia turvaa.
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TIETOA MAAILMAN PAKOLAISTILANTEESTA

Pakolaisiksi kutsutaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa paetakseen vainoa. Tällä hetkellä 
yli 65 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa paetakseen sotaa ja vainoa, heistä yli 22 miljoonaa 
pakolaista on jättänyt kotimaansa. YK:n pakolaissopimuksen 145 jäsenvaltiota ovat kukin sitoutuneet kan-
tamaan oman vastuunsa pakolaiskysymyksestä. 84 % pakolaisista oleskelee kuitenkin köyhissä ja kehitty-
vissä maissa konfliktien lähialueilla ja noin 60 % vain kymmenessä Afrikan, Lähi-idän ja Aasian maassa. 
Amnesty haluaa maailman valtioiden osallistuvan nykyistä oikeudenmukaisemmin kansainväliseen vastuun-
jakoon pakolaisten auttamiseksi.

Ihmiset voivat joutua jättämään kotinsa ja kotimaansa monista eri syistä. Pakolaiset ovat joutuneet pake-
nemaan kotimaastaan alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, kansallisuuteen, tiettyyn yhteiskunnalliseen 
ryhmään kuulumiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai poliittiseen mielipiteeseen perustuvan vainon 
vuoksi. Myös konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset ajavat ihmisiä kodeistaan. Pakolaisilla on oikeus hakea 
turvaa ulkomailta ja saada kansainvälistä suojelua.

Pakolainen voi saada suojelua joko kiintiöpakolaisena YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta tai lähtemällä 
itsenäisesti toiseen valtioon hakeakseen sieltä turvapaikkaa.

Vain harva pakenemaan joutuneista päätyy Eurooppaan. Euroopasta haki turvapaikkaa vuonna 2016 yh-
teensä 1,2 miljoonaa henkeä. Suomesta turvapaikkaa haki 5 657 henkilöä. Vuoden aikana Suomi myönsi 
oleskeluluvan turvapaikkamenettelyssä 7 745 henkilölle. Samaan aikaan esimerkiksi väkiluvultaan Suomen 
kokoisessa Libanonissa on yli miljoona Syyrian pakolaista ja Pakistanissa yli 1,4 miljoonaa pakolaista, 
joista suurin osa on Afganistanista. Turkissa elää yli 3 miljoonaa pakolaista, joista suurin osa Syyriasta ja 
yksinomaan Dadaabin pakolaisleirillä Keniassa yli 240 000 Somaliasta paennutta pakolaista.

Kasvattamalla pakolaiskiintiötä, turvaamalla oikeudenmukaisen turvapaikkamenettelyn ja mahdollistamalla 
pakolaisperheiden yhdistämisen myös Suomi voi tehdä osansa pakolaisten auttamiseksi.
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Euroopan rajoilla

Pakolaiskiintiöpaikkojen ja muiden turvallisten maahantulokeinojen vähyys pakottaa yhä useamman sotaa 
ja vainoa pakenevan lähtemään epätoivoisille ja hengenvaaralliselle reiteille kohti Eurooppaa.

Viime vuosina Euroopan valtiot ovat tehostaneet monin tavoin rajavalvontaansa estääkseen pakolaisten ja 
siirtolaisten saapumista Eurooppaan. Tiukentuneet rajavalvontatoimet ovat monin paikoin uhanneet pa-
kolaisten, siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja johtaneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. 
Suojelua tarvitsevia ihmisiä on esimerkiksi Välimerellä ja Unkarista palautettu ilman oikeudenmukaista 
turvapaikkamenettelyä valtioihin, joissa heitä uhkaavat vakavat ihmisoikeusloukkaukset, kuten kidutus ja 
mielivaltaiset vangitsemiset.

Pyrkiessään yksinomaan maahanmuuton rajoittamiseen Euroopan valtiot ovat Amnestyn raporttien mukaan 
viime vuosina pahimmissa tapauksissa laiminlyöneet jopa velvollisuutensa auttaa merihätään joutuneita. 
Epätoivoinen, vaarallinen matka turvaan on jäänyt monelle viimeiseksi.

Tiukentuneen rajavalvonnan hinta on kova. Vastuun ulkoistaminen pakolaisten auttamisesta Euroopan ra-
jojen ulkopuolelle sekä läpinäkyvyyden ja valvonnan puute uhkaavat vakavasti pakolaisten oikeusturvaa. 
Pakolaisten ja siirtolaisten matka Eurooppaan pyritään usein keskeyttämään maiden välisillä sopimuksilla 
jo lähtömaissa tai kansainvälisillä merialueilla ennen heidän pääsyään mantereelle.

Esimerkiksi EU:n ja Turkin keväällä 2016 solmima pakolaissopimus on tukkinut yhden tien Eurooppaan. 
Sopimuksen mukaan Kreikkaan saapuvia turvapaikanhakijoita voidaan palauttaa Turkkiin sen nojalla, että 
Turkki on määriteltävissä ”turvalliseksi maaksi” turvapaikanhakijoille. Jokaista Turkkiin palautettua kohden 
EU-maat ovat sitoutuneet ottamaan yhden pakolaisen Turkin leireiltä. Turkki ei kuitenkaan noudata täysi-
määräisesti kansainvälistä pakolaissopimusta, maassa ei ole tällä hetkellä toimivaa turvapaikkajärjestel-
mää, eikä maa voi tarjota pysyvää suojelua miljoonille siellä oleskeleville pakolaisille. Sopimuksen ja mui-
den Euroopan maiden rajojen sulkemisen seurauksena kymmenet tuhannet turvapaikanhakijat ovat jääneet 
jumiin Kreikan saarille epäinhimillisiin oloihin. Alanilla ja Gyanilla on tästä omakohtaista kokemusta.

Tällä hetkellä EU pyrkii tiivistämään turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvää yhteistyötä esimerkiksi 
Libyan kanssa. Libyalla on hyvin synkkä ihmisoikeushistoria ja Amnesty on esimerkiksi raportoinut, miten 
turvapaikanhakijoita on pidätetty mielivaltaisesti ja kidutettu vankeudessa.

Kiristynyttä rajavalvontaa perustellaan ”pakolaistulvalla” ja ”laittomalla siirtolaisuudella”. Todellisuudessa 
pakolaisia ei tulvi rajojemme yli. Siirtolaisuuden syitä on monia, mutta yksikään ihminen ole laiton. Myös 
Euroopan on kannettava kansainvälinen vastuunsa.
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TIETOA KIINTIÖPAKOLAISJÄRJESTELMÄSTÄ

Pakolaisia, jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, johon he eivät 
kuitenkaan voi pysyvästi asettua asumaan, voidaan ottaa uudelleen sijoitettaviksi kolmanteen maahan niin 
sanotussa pakolaiskiintiössä. Suomeen otetaan pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka YK:n pakolaisjärjestö 
UNHCR on katsonut pakolaisiksi. Suomi vastaanottaa pakolaiskiintiössä erityisesti kaikkein haavoittuvim-
massa asemassa olevia pakolaisia, kuten kidutuksen uhreja, väkivaltaa kokeneita naisia, vammaisia ja lap-
siperheitä. Kiintiöpakolaisten vastaanottoon osallistumalla autetaan sekä täpötäysillä pakolaisleireillä vailla 
tulevaisuudennäkymiä eläviä pakolaisperheitä että kehittyviä maita, jotka kantavat suurimman vastuun 
pakolaisten auttamisesta.

Suomessa eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, kuinka monta kiin-
tiöpakolaista Suomi sitoutuu ottamaan. Suomen pakolaiskiintiö on ollut pitkään 750. Vuosina 2014 ja 
2015 pakolaiskiintiötä korotettiin väliaikaisesti 1 050:een Syyrian sisällissodan vaikean tilanteen vuoksi. 
Vuonna 2016 pakolaiskiintiö kuitenkin laskettiin jälleen 750:ään huolimatta maailman historiallisesta pa-
kolaistilanteesta ja sekä Syyrian sisällissodan että useiden muiden pitkään jatkuneiden konfliktien jatkumi-
sesta eri puolilla maailmaa.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan maailman yli 22 miljoonasta pakolaisesta ainakin 1,2 miljoonaa 
on tällä hetkellä pakolaiskiintiöpaikan tarpeessa. Kansainvälisillä ponnistuksilla heitä voitaisiin auttaa 
hyvinkin nopeasti. Valtioiden nykyiset pakolaiskiintiöt tarjoavat kuitenkin suojelua vain murto-osalle tästä 
määrästä, noin sadalle tuhannelle pakolaiselle vuosittain.

KESKEISET KÄSITTEET, OIKEUDET JA SOPIMUKSET

Pakolainen on ihminen, joka on joutunut jättämään kotimaansa siksi, että hänellä on perusteltua aihetta 
pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi henkilöön liittyvän syyn vuoksi eikä voi turvautua kotivaltionsa 
suojaan. Vainon syitä voivat olla alkuperään, uskontoon, kansallisuuteen, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryh-
mään kuulumiseen tai poliittiseen mielipiteeseen liittyvät syyt.

Pakolaisella on oikeus kansainväliseen suojeluun. Hänelle voidaan myöntää suojelua esimerkiksi Genevessä 
vuonna 1951 solmitun pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen eli YK:n pakolaissopimuksen 
perusteella. Pakolaisaseman tunnustetaan henkilölle, jolle jokin valtio myöntää turvapaikan tai jonka YK:n 
pakolaisjärjestö UNHCR toteaa olevan pakolainen. Pakolaisia on maailmanlaajuisesti yli 22 miljoonaa.

Maansisäinen pakolainen on ihminen, joka on joutunut jättämään kotinsa, mutta ei ole lähtenyt kotimaas-
taan. Osa on siirretty pakolla omalta kotiseudultaan, osa on paennut maan sisäisiä konflikteja. Ympäri 
maailmaa yli 40 miljoonaa ihmistä on joutunut maansisäiseksi pakolaiseksi. 

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty pakolaisasema ja oleskelulupa Yhdistyneiden kansakun-
tien pakolaisjärjestön UNHCR:n uudelleensijoitusjärjestelmän välityksellä kolmanteen maahan. Kiintiöpa-
kolaiset ovat pääsääntöisesti pakolaisleireiltä edelleen muihin maihin sijoitettuja henkilöitä. Uudelleen-
sijoittaminen pakolaiskiintiöiden avulla on YK:n kannattama kestävä ratkaisu pakolaisten auttamiseksi 
silloin, kun kotimaastaan paennut henkilö ei voi palata kotimaahansa eikä asetettua pysyvästi elämään 
senhetkiseen oleskelumaahansa. Kiintiöpakolaisten vastaanotossa painotetaan erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevia pakolaisia, kuten kidutuksen uhreja, väkivaltaa kokeneita naisia, vammaisia ja lapsiperhei-
tä. UNHCR:n mukaan uudelleensijoituksen tarpeessa on ainakin 1,2 miljoonaa pakolaista. Kuitenkin vain 
pieni osa maailman valtioista ottaa osaa uudelleensijoittamiseen vahvistamalla vuotuisen pakolaiskiintiön, 
minkä vuoksi kiintiöpaikkoja on vuosittain tarjolla murto-osalle tarvitsijoista. Eniten uudelleensijoituspaik-
koja tarjoavat Yhdysvallat ja Kanada. Myös Pohjoismaat ovat olleet aktiivisia kiintiöpakolaisten vastaanotta-
jia. Kaiken kaikkiaan turvalliset ja vauraat EU-maat ovat olleet pienessä roolissa uudelleensijoittamisessa.

Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut tällä vuosituhannella 750, lukuun ottamatta vuosia 2014 ja 
2015, joina kiintiötä korotettiin 1050:een Syyrian sisällissodan vuoksi. Eduskunta päättää pakolaiskiintiön 
koon vuosittain valtion talousarviossa eli budjetissa hallituksen esityksestä. Pakolaiskiintiön kohdentami-
nen ja siihen valittavat kansallisuudet päättää sisäministeri UNHCR:n, maahanmuuttopolitiikasta vastaa-
van sisäministeriön, kotouttamisesta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkopolitiikasta vastaavan 
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ulkoministeriön esitysten jälkeen. Suurin osa viime vuosina Suomeen tulleista kiintiöpakolaisista on ollut 
syyrialaisia, ja puolet heistä on ollut lapsia. Kiintiöön valittavat henkilöt haastatellaan ja valittavien henki-
löiden kartoittamiseen osallistuvat Maahanmuuttovirasto, kunnat ja suojelupoliisi. Pakolaiskiintiöön vali-
tuille järjestetään turvallinen matkustaminen Suomeen ja heidät sijoitetaan kuntiin.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua vieraasta valtiosta turvapaikkamenettelys-
sä. Turvapaikkahakemus tehdään maan rajalla tai maahantulon jälkeen. Vain pienelle osalle turvapaikanha-
kijoista myönnetään YK:n pakolaissopimuksen mukainen pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen 
vainoon. Esimerkiksi Euroopan unionissa turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan myös toissijaisen suo-
jelun perusteella (esim. kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun uhan tai aseelli-
sesta konfliktista johtuvan mielivaltaisen väkivallan uhan vuoksi) tai yksilöllisen inhimillisen syyn nojalla. 
Kansainvälistä suojelua ei myönnetä henkilölle joka on syyllistynyt sotarikokseen tai muuhun vakavaan 
kansainväliseen rikokseen. Suomessa turvapaikkahakemusten käsittelystä eli turvapaikkatutkinnasta vas-
taa Maahanmuuttovirasto. Menettelystä säädetään ulkomaalaislaissa, jonka säännökset perustuvat pitkälti 
EU:n turvapaikkadirektiiveihin. EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän muodostavia direktiivejä ollaan uu-
distamassa lähivuosien aikana.

Non refoulement -periaate eli palautuskielto on kansainvälisen oikeuden sääntö, jonka mukaan ketään ei 
saa palauttaa alueelle, jossa hän voi joutua kidutuksen, kuolemanrangaistuksen tai muun vakavan ihmis-
oikeusloukkauksen uhriksi. Palautuskielto pitää niin ikään sisällään kiellon palauttaa sellaiselle alueelle, 
josta henkilöä uhkaa edelleen palauttaminen tällaiselle alueelle. Palautuskielto katsotaan kansainvälisessä 
oikeudessa osaksi ehdotonta ja rajoittamatonta kidutuksen kieltoa, joka on kirjattu keskeisimpiin kansain-
välisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Dublin-asetus (vastuunmäärittämisasetus) määrittää turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion. Dublin-asetuksen mukaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaa lähtökohtaisesti ensim-
mäinen EU-maa, johon hakija saapuu, mutta periaate ei ole ehdoton. Käytännössä paine kohdistuu ensisi-
jaisesti EU:n ulkorajoilla sijaitseviin valtioihin, kuten Kreikkaan ja Italiaan. Nykyisen Dublin-järjestelmän 
toimimattomuus on johtanut mm. Kreikan turvapaikkajärjestelmän ylikuormittumiseen ja turvapaikanhaki-
joiden humanitaariseen hätään maan pakolaisleireillä. Dublin-järjestelmää ollaan uudistamassa.

Maahanmuuttaja on toiseen maahan pysyvässä asumistarkoituksessa muuttava henkilö. Maahanmuuttaja on 
yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä kuten pakolaisia, turvapaikan-
hakijoita, siirtolaisia ja paluumuuttajia. Toisinaan puhutaan myös ulkomaalaisista, uussuomalaisista ja etni-
sistä vähemmistöistä, joka tosin sisältää myös muut etniset vähemmistöt kuten saamelaiset ja romanit. 

Paperiton siirtolainen on henkilö, jolla ei ole oleskelulupaa maassa, jossa hän oleskelee. Paperittomat 
kohtaavat siirtolaisuutensa aikana monesti erilaisia ihmisoikeusloukkauksia. Paperittomuus lisää yksilön 
haavoittuvuutta ja riskiä joutua eriasteisen hyväksikäytön kohteeksi. Paperiton voi olla esimerkiksi henkilö, 
joka on saanut kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa, mutta ei ole tästä huolimatta pystynyt 
palaamaan kotimaahansa. Termi laiton siirtolainen on virheellinen, koska yksikään ihminen ei ole laiton. 
Lain mukaan henkilöä, joka on hakenut turvapaikkaa, ei tule myöskään rangaista esimerkiksi saapumisesta 
maahan ilman asianmukaisia asiakirjoja.

Perheenyhdistäminen Oleskeluluvan Suomesta saanut ulkomaalainen voi saada perheenjäsenensä Suo-
meen perheenyhdistämisen kautta. Perheenjäseneksi katsotaan puoliso, alaikäiset lapset ja alaikäisen 
vanhemmat. Vuonna 2016 tehdyn lakimuutoksen jälkeen myös kansainvälisen suojelun nojalla oleskelulu-
van saaneiden henkilöiden perheenyhdistämisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti turvattu toimeentulo eli 
riittävät ansiot. Kiintiöpakolaisen tai turvapaikan saaneen perheenjäsenet voivat kuitenkin hakea perheen-
yhdistämistä kolmen kuukauden kuluessa tätä koskevasta päätöksestä ilman toimeentuloedellytystä. Per-
heenyhdistämishakemuksen voi tehdä vain ulkomailla oleskeleva perheenjäsen ja sitä varten on kyettävä 
asioimaan Suomen edustustossa lähtömaassa tai lähialueilla.

Schengen-järjestelmä on sopimus, jonka tarkoitus on lopettaa sisäinen rajavalvonta, yhtenäistää rajaval-
vontaa ja sallia vapaa liikkuminen Euroopan sisällä. Schengen sopimuksen ansiosta Euroopan unionin 
kansalaiset voivat matkustaa ilman passia Euroopan unionin maissa. Sopimus vaikuttaa myös viisumien ja 
turvapaikkojen myöntämiseen, poliisien yhteistyöhön ja huumepolitiikkaan. Ensimmäiset maat allekirjoitti-
vat Schengenin sopimuksen jo vuonna 1985, Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 1996.
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Siirtolainen on pysyvästi tai pitkäksi ajaksi toiseen maahan asumaan muuttanut henkilö.  Syynä muuttoon 
voi olla esimerkiksi perhe, opiskelu, parisuhde tai työ.

Säilöönottokeskus on suljettu paikka, jossa pidetään turvapaikanhakijoita tai siirtolaisia. Säilöön voidaan 
ottaa esimerkiksi henkilön turvapaikkatutkinnan tai maastapoistamisen turvaamiseksi. Turvapaikanhaki-
joita ja siirtolaisia pidetään säilöönottokeskuksessa vankilanomaisissa oloissa, mutta säilöönottokeskus ei 
kuitenkaan ole vankila. Säilöönotto on ihmisoikeuksien näkökulmasta ongelmallinen, koska siinä henkilöön 
kohdistuu vapaudenriisto pelkästään maahanmuuttoon liittyvistä syistä ilman esimerkiksi rikokseen liitty-
vää syytä. Amnesty on tehnyt pitkään työtä, jotta Suomessa lasten ja nuorten säilöönotto kiellettäisiin koko-
naan ja säilöönotolle kehitettäisiin vaihtoehtoja. Esimerkiksi YK:n kidutuksenvastainen raportoija on lausu-
nut lasten säilöönoton olevan epäinhimillistä kohtelua. Säilöön otetuilla pitää olla mahdollisuus ulkoiluun, 
heillä tulee olla oikeus tavata asianajajaa, lääkäriä sekä tulkkia, ja säilössä olevien lasten tulee voida käydä 
koulua. Suomen ainoat säilöönottokeskukset sijaitsevat Helsingin Metsälässä ja entisessä Konnunsuon 
vankilassa Joutsenossa. Säilöön otettu voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös poliisin pidätystiloihin eli 
putkaan.  

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) eli Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun toimisto on vuonna 1951 perustettu pakolaisapujärjestö, joka tunnetaan suomeksi nimellä 
YK:n pakolaisjärjestö. Järjestön toiminnan tarkoitus  on turvata pakolaisten hyvinvointi ja oikeudet.

Vastaanottokeskus on majoituksen, perustoimeentulon ja -palvelut tarjoava laitos, jossa asuminen on turva-
paikanhakijalle maksutonta, mikäli hänellä ei ole tuloja tai omia varoja. 

Oikeudet, sopimukset ja julistukset

l  YK:n pakolaissopimus. Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1951 solmittuun sopimukseen  
 perustuu edelleen sovellettava pakolaisen määritelmä. Sopimus säätää myös velvoitteita valtioille ja  
 pakolaisaseman saaneen henkilön oikeuksista oleskelumaassa. 

l Euroopan ihmisoikeussopimus. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus on Euroopassa yksi  
 keskeisimmistä ihmisoikeusvelvoitteita asettavista asiakirjoista. Se sisältää olennaiset  
 kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet pitkälti vastaavasti kuin YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia  
 oikeuksia koskeva yleissopimus. Sopimus suojaa jokaista muun muassa palautukselta maahan, jossa  
 häntä uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu. Euroopan ihmisoikeussopimuksen merkitystä on  
 lisännyt sitova valvontajärjestelmä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

l  Euroopan unionin perusoikeuskirja. Euroopan unionin keskeinen ihmisoikeusasiakirja, joka  
 turvaa muun muassa turvapaikanhakijoiden oikeuksia silloin kun sovelletaan EU-oikeutta, eli  
 esimerkiksi EU:n turvapaikkadirektiivejä.

l  Perustuslaki. Suomen perustuslaki sisältää kattavan perusoikeusluettelon. Perustuslakiin sisältyy  
 muun muassa palautuskielto, jonka nojalla ketään ei saa palauttaa sellaiseen maahan, jossa häntä  
 uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

l  Ulkomaalaislaki. Suomen ulkomaalaislaki määrittää muun muassa ulkomaalaisten oikeuksia  
 oleskella Suomessa, turvapaikkaprosessia, säilöönottoa ja käännyttämistä sekä maastapoistamista.

Muita keskeisiä kansainvälisiä ihmisoikeusasiakirjoja ovat esimerkiksi

l  YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus  
 (KP-sopimus) 

l  YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen  
 yleissopimus (TSS-sopimus)

l  YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai  
 rangaistuksen vastainen yleissopimus
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l  YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

l  YK:n lapsen oikeuksien sopimus

l  YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus

PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN KANNALTA  
KESKEISIÄ IHMISOIKEUKSIA

Amnestyn työ pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta perustuu mm. näihin kansainväli-
sesti ja kansallisesti turvattuihin oikeuksiin:

Oikeus elämään

Kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kielto

Oikeus hakea turvapaikkaa

Oikeus perhe-elämän suojaan

Oikeus oikeudenmukaiseen menettelyyn

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen

Oikeus terveyteen

Palautuskielto

Alanin ja Gyanin kannalta keskeisiä oikeuksia ovat muun muassa oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa sekä 
oikeus perhe-elämän suojaan.
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Oikeus turvapaikkaan ihmisoikeussopimuksissa

Valtioiden velvollisuutta myöntää turvapaikka sitä tarvitsevalle ei ole nimenomaisesti ja suoraan kirjattu 
mihinkään kansainväliseen sopimukseen. Sen sijaan esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimukseen, YK:n 
KP-sopimukseen ja YK:n kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen sisältyy osana ehdotonta kidutuksen ja 
muun epäinhimillisen kohtelun kieltoa tärkeä palauttamiskielto, joka estää sopimusvaltioita palauttamasta 
ketään maahan, jossa häntä kohdeltaisiin epäinhimillisesti. Jokaisella on myös oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja muihin tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin hänen oikeuksistaan päätettäessä. Valtioiden 
on siis tehokkaalla ja oikeudenmukaisella turvapaikkamenettelyllä yksilöllisesti varmistettava, että ketään 
ei palauteta palautuskiellon vastaisesti vaaraan. Turvapaikkaa voi kuitenkin hakea vain valtion rajojen sisä-
puolelta, jonne pääsy on usein vaarallisten reittien takana. Lapsen oikeuksien sopimuksessa taataan pako-
laislapselle ”asianmukainen suojelu ja humanitaarinen apu”.

Vuodelta 1951 oleva YK:n pakolaissopimus

on tarkoitettu antamaan suojaa vainotuille. Ensi sijassa se edellyttää pakolaisten saavan oleskelumaassaan 
saman kohtelun kuin maan omat kansalaiset. Pakolaissopimuskaan ei sisällä suoraan YK:n ihmisoikeuk-
sien julistuksen 14 artiklaa vastaavaa määräystä varsinaisesta oikeudesta turvapaikkaan.

Pakolaisille annettavan suojan muoto eli turvapaikka on siis jäänyt kansallisessa lainsäädännössä säännel-
täväksi instituutioksi. Esimerkiksi Suomen ulkomaalaislaissa turvapaikan saamisen edellytykset on määri-
telty YK:n pakolaissopimuksen pakolaismääritelmää läheisesti seuraten.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

13. artikla

Yleissopimuksen sopimusvaltion alueella laillisesti oleskeleva muukalainen voidaan karkottaa sieltä vain 
laillisessa järjestyksessä tehdyn päätöksen mukaisesti, ja hänen on sallittava, paitsi milloin kansallista 
turvallisuutta koskevat pakottavat syyt eivät sitä estä, esittää syitä maastakarkotustansa vastaan ja saada 
asiansa uudelleen tutkittavaksi sekä olla tässä tarkoituksessa edustettuna asianomaisen viranomaisen tahi 
asianomaisen viranomaisen erityisesti määräämän henkilön tai henkilöiden edessä.

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai  
rangaistuksen vastainen yleissopimus

3. artikla

1. Mikään sopimusvaltio ei saa karkottaa, palauttaa tai luovuttaa ketään toiseen valtioon, jos on perusteltu 
syy uskoa, että hän olisi siellä vaarassa joutua kidutetuksi.

2. Ratkaistessaan, onko tällainen syy olemassa, toimivaltaiset viranomaiset ottavat huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat seikat, kuten mahdollisesti sen, tapahtuuko kyseisessä valtiossa jatkuvasti törkeitä, räikeitä tai 
laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia.

Yleissopimus lapsen oikeuksista

22. artikla

1. Sopimusvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimiin taatakseen, että lapsi joka yksin tai yhdessä vanhempiensa 
tai kenen tahansa muun henkilön kanssa anoo pakolaisen asemaa tai jota pidetään pakolaisena soveltu-
vien kansainvälisen tai kansallisen oikeuden ja menettelytapojen mukaan, saa asianmukaista suojelua ja 
humanitaarista apua voidakseen nauttia tässä yleissopimuksessa ja muissa sellaisissa kansainvälisissä ih-
misoikeuksia ja humanitaarista oikeutta koskevissa asiakirjoissa tunnustettuja oikeuksia, joiden osapuolia 
kyseiset valtiot ovat.
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2. Tämän toteuttamiseksi sopimusvaltiot osallistuvat, siten kuin katsovat tarpeelliseksi, Yhdistyneiden 
Kansakuntien ja muiden toimivaltaisten, hallitusten välisten tai Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa yh-
teistyössä olevien kansalaisjärjestöjen ponnisteluihin tällaisen lapsen suojelemiseksi ja avustamiseksi sekä 
pakolaislapsen vanhempien tai muiden perheenjäsenten jäljittämiseksi, jotta saataisiin lapsen ja hänen 
perheensä jälleenyhdistämisen kannalta välttämättömiä tietoja. Silloin kun vanhempia tai muita perheen-
jäseniä ei löydetä, lapsen on saatava sellaista suojelua kuin syystä tai toisesta perheen turvaa pysyvästi tai 
tilapäisesti vailla olevalle lapselle tämän yleissopimuksen mukaisesti annetaan.

Yksityis- ja perhe-elämän suoja ihmisoikeussopimuksissa

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus

17 artikla

1. Kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa mielivaltaisesti tai laittomasti 
puuttua eikä suorittaa hänen kunniaansa ja mainettaan loukkaavia hyökkäyksiä.

2. Jokaisella on oikeus lain suojaan tällaista puuttumista tai tällaisia hyökkäyksiä vastaan.

Yleissopimus lapsen oikeuksista

16 artikla

1. Lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laitto-
masti eikä hänen kunniaansa tai mainettansa saa laittomasti halventaa.

2. Lapsella on oikeus lain suojaan tällaiselta puuttumiselta ja halventamiselta.

Euroopan ihmisoikeussopimus

8 artikla

Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta

1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kun-
nioitusta.

2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja se on välttä-
mätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hy-
vinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, 
tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
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Miten voin vaikuttaa?

Kuka päättää pakolaiskiintiöstä?

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut edus-
kunta. Kansanvaltaan eli demokratiaan sisältyy perustuslain mukaan myös yksilön oikeus osallistua ja vai-
kuttaa yhteiskunnan kehittämiseen.

Vallan kolmijako-opin mukaisesti lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta on erotettu Suomessa 
erillisille valtioelimille. Eduskunta on lainsäädäntövallan käyttäjä, eli hyväksyy lait. Hallitusvaltaa, eli vallan 
kolmijako-opin mukaista toimeenpanovaltaa, käyttävät tasavallan presidentti ja valtioneuvosto eli hallitus. 
Käytännössä eduskunnan hyväksymät lait perustuvat useimmiten hallituksen esityksiin. Hallitus on useim-
miten enemmistöhallitus, jonka muodostavat puolueet, joilla on kansanedustajien enemmistö eduskunnas-
sa. Näin hallituksella on eduskunnan enemmistön tuki hallitusohjelmansa ajamiseen. Presidentti vahvistaa 
eduskunnan säätämät lait. Parlamentarismissa hallituksen jäsenten eli ministerien tulee nauttia eduskun-
nan luottamusta.

Lakien säätämisen lisäksi eduskunta päättää valtiontaloudesta. Eduskunta päättää vuodeksi kerrallaan 
valtion talousarvion eli budjetin. Budjetiin käsittely eduskunnassa alkaa hallituksen talousarvioesityksestä, 
jota eduskunta käsittelee syksyllä ja hyväksyy loppuvuodesta. Valtion talousarvioon otetaan arviot vuotui-
sista tuloista ja määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut talousarvion 
perustelut. Kansanedustajat voivat tehdä talousarvioaloitteita, joilla he voivat ehdottaa budjettiin otettavia 
määrärahoja. Hallitus esittää ja eduskunta hyväksyy vuoden aikana tyypillisesti myös lisätalousarvioita, joil-
la budjettia voidaan muuttaa tai täydentää.

Kiintiöpakolaisten vastaanotto Suomessa perustuu osin kansainväliseen pakolaisoikeuteen ja ulkomaalais-
lakiin, mutta pakolaiskiintiön koosta päättää eduskunta vuosittain talousarvion eli budjetin yhteydessä. 
Hallitus siis ehdottaa alkusyksystä annettavassa talousarvioehdotuksessaan tietyn suuruista pakolaiskiin-
tiötä. Lopullisesti kiintiön koko seuraavalle vuodelle vahvistuu eduskunnan hyväksyessä budjetin. Pako-
laiskiintiötä voidaan korottaa myös kesken kalenterivuoden budjettia täydentävällä lisätalousarviolla. Näin 
tehtiin, kun pakolaiskiintiötä korotettiin 300:lla hengellä vuonna 2015.

Maahanmuuttoon ja pakolaisten vastaanottoon liittyvät kysymykset kuuluvat Suomessa sisäministeriön 
hallinnonalaan. Sisäministeriön alaisuudessa toimii myös Maahanmuuttovirasto, joka toteuttaa Suomen 
maahanmuuttopolitiikkaa ja muun muassa käsittelee turvapaikkahakemukset. Sisäministeriötä johtaa sisä-
ministeri Paula Risikko.

Pakolaiskiintiön koon päättävät siis käytännössä hallitus ja eduskunta. Maahanmuuttoon liittyvät asiat 
esittelee hallituksessa sisäministeri, joka tarvitsee esitykselleen myös ministerikollegoidensa tuen. Sisä-
ministeri Paula Risikko esitti keväällä 2017 ehdotuksen pakolaiskiintiön nostamisesta 300:lla hengellä 1 
050:een vuodelle 2018. Tätä kirjoittaessa hallitus ei ole tehnyt päätöstä korotuksesta, mutta Amnesty ja 
lukuisat muut järjestöt kampanjoivat sinnikkäästi, jotta esitys pakolaiskiintiön nostamisesta sisällytettäisiin 
hallituksen syksyn 2017 talousarvioesitykseen.

Kun kiintiöpakolaiset saapuvat Suomeen, heidät sijoitetaan asumaan kuntiin. Kiintiöpakolaisten vastannot-
to edellyttää, että kunnat tarjoavat riittävästi kuntapaikkoja pakolaisille. Perustuslain mukaan kunnille on 
turvattu itsehallinto, jonka puitteissa ne voivat määrätä asioistaan. Myös pakolaisille tarjottavien kuntapaik-
kojen myöntäminen perustuu kuntien vapaaehtoisuuteen.

Kunnan ylin päättävä elin on kunnanvaltuusto, jonka jäsenet valitaan kuntavaaleissa. Kevään 2017 kun-
tavaalien alla Amnesty kampanjoi kuntapaikkojen lisäämisen puolesta. Kampanjassa kuntavaaliehdokkaita 
pyydettiin sitoutumaan kuntapaikkojen lisäämiseen ja pakolaisten kotoutumisen edistämiseen kunnissa. Yli 
500 läpi mennyttä ehdokasta eli nykyistä kunnan- ja kaupunginvaltuutettua allekirjoitti vaalien alla Amnes-
tyn tavoitteet.
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Kuka tahansa voi vaikuttaa

Demokratiassa valta kuuluu kansalle. Kansan tahtoa toteuttavat vaaleilla valitut edustajat sekä valtion ja 
kuntien palveluksessa toimivat virkamiehet.

Kansanedustajat ovat vastuussa ensisijaisesti äänestäjilleen eli meille kansalaisille. Moni kansanedustaja 
suhtautuukin vakavasti kansalaisten yhteydenottoihin. Kuka tahansa voi lähestyä kansanedustajaa suoraan 
tai eduskunta-avustajan kautta esimerkiksi sähköpostitse. Myös ministereitä ja ministeriöiden virkamiehiä 
voi kuka tahansa lähestyä kysymyksellä, kannustavalla viestillä tai tietopyynnöllä.

Amnesty ja muut kansalaisjärjestöt tekevät jatkuvaa ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä vaikuttaakseen päät-
täjiin ja virkamiehiin lakien ja käytäntöjen muuttamiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Yhteydenpidon, 
tapaamisten, lausuntojen ja kuulemisten keinoin kulisseissa tapahtuvaa vaikuttamista voi tukea järjestöjen 
näkyvä kampanjointi. Vaikuttamista voi tukea myös esimerkiksi mediatyön, erilaisten vetoomusten, mielenil-
mausten  ja muiden tempausten kautta aikaansaatava julkinen paine positiivisen muutoksen puolesta.

Järjestöjen asiantuntijoiden työ kulisseissa tarvitsee tuekseen myös laajempaa kansalaismielipidettä ja 
massojen ääntä. Tavallisten kansalaisten ääni päättäjän suuntaan on vähintään yhtä vaikuttava kuin asian-
tuntijan lausunnot.

Myös päivätyökampanjaan osallistuvat oppilaat voivat aidosti tukea Amnestyn asiantuntijoiden tekemää vai-
kuttamistyötä. Kertomalla omin sanoin sisäministerille ja muulle hallitukselle tai eduskuntapuolueille siitä, 
millaisen Suomen haluaa, jokainen voi osaltaan olla mukana puolustamassa haavoittuvimmassa asemassa 
olevia pakolaisia ja kannustamassa päättäjiä pakolaiskiintiön nostamiseen!

MIKÄ ON AMNESTY?

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on maailma, jossa Yhdis-
tyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.

l  Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä  
 kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa.

l  Tutkimuksensa perusteella Amnesty antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia hallituksille ja  
 kampanjoi ja vaikuttaa niiden toteutumisen puolesta.

l	Amnesty International sai alkunsa englantilaisen juristin Peter Benensonin artikkelista ”Unohdetut  
 vangit”. Hän kirjoitti 28.5.1961 The Observer -sanomalehteen kuudesta poliittisesta vangista ja  
 haastoi lukijat tekemään puolueetonta ja rauhanomaista työtä mielipidevankien vapauttamiseksi.  
 Artikkeli kosketti monia ihmisiä ja yhden miehen vetoomuksesta syntyi joukkoliike.

l	Amnesty toimii yli 150 maassa ja sillä on tukijoita 7 miljoonaa (Suomessa 43 000).

l  Amnesty toimii ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutuneiden ihmisten ja ryhmien puolesta ja tekee  
 työtä yhdessä heidän kanssaan. Se puolustaa mielipidevankeja, kidutettuja ja vainottuja ja vaatii  
 syrjittyjen ryhmien oikeuksien kunnioittamista. 

l  Amnesty tukee ihmisoikeuspuolustajia, jotta he voisivat jatkaa tärkeää työtään.

l  Amnestyn tekee ihmisoikeuskasvatusta kouluttamalla aktivisteja, tukijoita, opettajia ja yhteistyö- 
 kumppaneita. Se pyrkii lisäksi edistämään ihmisoikeuskasvatuksen jalkautumista kaikkeen Suomessa  
 tehtävään kasvatustyöhön. 

l  Amnesty  on  riippumaton, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö:  se  ei  saa  tukea  tai   
 rahoitusta  miltään poliittiselta  järjestöltä  tai  valtiolta,  vaan  kaikki  varamme kerätään lähes  
 yksinomaan yksityisiltä lahjoittajilta.



32

MITÄ OVAT IHMISOIKEUDET?

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on  
annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

YK:n ihmisoikeuksien julistus, 1. artikla

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Niiden tavoit-
teena on turvata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä, turvata perustoimeentulo ja taata yhteiskunnalliset 
osallistumismahdollisuudet. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle ja ovat voimassa kaikkina aikoina ja 
kaikkialla henkilön taustasta, kansalaisuudesta, vakaumuksesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. 
Kaikilla ihmisillä on oikeuksien lisäksi myös velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia. Ketään ei esimerkik-
si saa syrjiä, sillä se loukkaisi ihmisoikeussopimuksessa olevaa syrjinnän kieltoa. Ihmisoikeudet on turvattu 
YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa sekä useissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Ihmisoikeudet ovat

l  Yleismaailmallisia

  – ne kuuluvat kaikille maailman ihmisille, kaikkina aikoina ja kaikkialla.

l  Luovuttamattomia

	 	 – ihminen ei voi menettää oikeuksiaan sen enempää kuin lakata olemasta ihminen.  
   Oikeuksia ei voi luovuttaa pois edes omasta vapaasta tahdosta.

l  Erottamattomia 

	 	 – ne riippuvat toisistaan siten, että yhden oikeuden edistämisellä on suotuisia vaikutuksia  
   muiden oikeuksien toteutumiseen. Vastaavasti ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat usein  
   kielteisesti muiden oikeuksien toteutumiseen.

l  Perustavanlaatuisia

	 	 – vain kaikkein tärkeimmiksi katsotut oikeudet on nimetty ihmisoikeuksiksi.

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus

YK hyväksyi yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948. 
Julistus on ensimmäinen kansainvälisesti laadittu kattava luettelo ihmisoikeuksista ja siinä on 30 artiklaa, 
eli kohtaa. Näitä ovat esimerkiksi oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen, vapaus orjuudesta, kidu-
tuksen kielto, oikeus turvapaikkaan, oikeus avioliittoon ja perheeseen, mielipiteen ja sananvapaus, sekä 
oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Ihmisoikeusjulistus on kirjaimellisesti julistus, eikä se siksi velvoita valtioita oikeudellisesti. Sen poliittinen 
ja moraalinen vaikutusvalta on kuitenkin huomattavan suuri. Hyväksymisestä lähtien julistus on toiminut 
kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän perustana. Sen pohjalta on laadittu useita sitovia sopimuksia, 
mukaan lukien YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halven-
tavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus. Ihmisoikeuksista on näin ollen tullut osa kansain-
välistä oikeutta.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset

Ihmisoikeudet suojelevat ihmisiä, ja luovat täten velvoitteita valtion johdolle, hallitukselle ja virkamiehille. 
Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden solmia kansainvälisiä sopimuksia. Kun valtio ratifioi, eli lopullisesti 
hyväksyy, vahvistaa ja saattaa voimaan, sopimuksen, se sitoutuu ottamaan vastuulleen sopimuksessa mää-
ritellyt velvoitteet. Valtioiden on sekä kunnioitettava yksilöiden oikeuksia, että edistettävä oikeuksien toteu-
tumista käytännössä. Suurin osa maailman valtioista on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
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USEIN KYSYTTYÄ

Kenelle minun tulee kirjoittaa?
Tässä Turvassa-päivätyökampanjassa kirjoitamme kirjeitä sisäministeri Paula Risikolle. 

Onko kirjeiden kirjoittaminen pakollista?
Ei ole. Olisi kuitenkin hienoa, että mahdollisimman moni oppilas pääsisi harjoittelemaan vaikuttavan kir-
jeen kirjoittamista kampanjan yhteydessä. Oppilas voi itse päättää oppitunnin lopussa, antaako hän kir-
jeensä lähetettäväksi eteenpäin Amnestylle.

Kuinka paljon tietoja minun tulee antaa itsestäni?
Vaikuttavinta on antaa koko nimesi, sillä se todistaa, että kirjeesi on aito ja henkilökohtainen. Voit kuiten-
kin halutessasi kirjoittaa myös pelkällä etunimelläsi. Jos haluat antaa lähettäjälle mahdollisuuden vastata 
kirjeeseesi, kirjoita kirjeeseen oma osoitteesi tai koulusi osoite. Oikeiden tietojen antaminen tekee Amnes-
tyn toiminnasta avointa.

Tuleeko minun mainita Amnesty International kirjeessäni?
Voit itse päättää, haluatko kirjoittaa yksityishenkilönä vai osana Amnestyn Turvassa-päivätyökampanjaa.

Pitäisikö minun kirjoittaa kirjeeni käsin?
Sekä koneella kirjoitettu teksti että käsin kirjoitettu teksti käyvät hyvin. Tärkeintä on, että kirjoitat kirjeen 
ja halutessasi lähetät sen.

Onko kirjeiden allekirjoittaminen vaarallista? 
Ei ole. Tuhannet Amnestyn tukijat allekirjoittavat kirjeitä ongelmitta. 

Mitä kirjeen lähettämisen jälkeen tapahtuu?
Joskus kirjeisiin saattaa tulla vastauksia, mutta juuri sinun kirjeeseesi ei välttämättä vastata. Sillä on silti 
merkitystä. Jos kirjeeseesi vastataan, pyydämme sinua lähettämään Amnesty Internationalille kopion vas-
tauksesta.

Mistä saan jatkossa lisätietoa asiasta, jonka puolesta kirjeitä kirjoitetaan?
Amnesty International Suomen osasto lähettää kiitosviestin kouluille vuoden 2018 lopussa. Kiitosviestissä 
kerrotaan, kuinka paljon saimme kouluilta kirjeitä ja kuinka moni koulu otti osaa solidaarisuustaideteoksen 
tekemiseen. 

Paljonko kirjeen postitus maksaa?
Kirjeet ja solidaarisuustaideteoksen osat  lähetetään Amnesty Internationalin Suomen osaston toimistolle, 
joka toimittaa ne eteenpäin vastuuviranomaisille ja asianomaisille. Amnesty Internationalin Suomen osasto 
maksaa postituksen.

VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ IHMISOIKEUSKASVATUKSEEN

https://www.facebook.com/amnestykoulussa/

www.amnesty.fi/ihmisoikeuskasvatus

www.amnesty.org/en/human-rights-education/

www.ihmisoikeuskeskus.fi/ihmisoikeuskoulutus/

www.ihmisoikeudet.net
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PALAUTELOMAKE (opettajalle tai oppilaskunnalle) 

Toivomme sinun vastaavan seuraaviin kysymyksiin Turvassa-päivätyökampanjan päätteeksi ja välittämään 
lomakkeen Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntijalle. Palautteesi on meille tärkeä, jotta voisimme 
kehittää päivätyökampanjaa eteenpäin.

Päivämäärä:

Koulun nimi, oppiaine ja luokka:

Ympyröi sopiva vaihtoehto: 1(eri mieltä) – 5 (samaa mieltä)

a. Päivätyökampanja oli helppo toteuttaa.          1   2   3   4   5

b. Päivätyökampanja vastasi odotuksiani.             1   2   3   4   5

c. Asiasisältö innosti oppilaita ja vaativuustaso oli sopiva.   1   2   3   4   5

d. Kirjeiden kirjoittaminen oli oppilaille mielenkiintoista.    1   2   3   4   5

e. Solidaarisuustaidetoksen tekeminen oli innostavaa   1   2   3   4   5

f. Sain tarpeeksi tukea Turvassa-päivätyökampanjan toteuttamiseen 1   2   3   4   5

g. Opettajan opas ja diasarja tukivat hyvin kampanjan toteutusta  1   2   3   4   5

i. Haluan toteuttaa Turvassa-päivätyökampanjan myös ensi vuonna  1   2   3   4   5

Kuinka hyvin Turvassa-päivätyökampanja liittyy opetussuunnitelmaan?  
Miten se voisi vastata opetussuunnitelmaa paremmin oppiaineessasi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Mistä sait tiedon Turvassa-päivätyökampanjasta?

________________________________________________________________________

______________________________________________________

Kiitos palautteestasi!
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Näin järjestät Turvassa-päivätyökeräyksen koulussasi
Koulu voi itse vapaasti päättää päivätyökeräyksen päivämäärän sekä yhteisen keräyssumman  
(suositus 15 euroa/oppilas). Keräykseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista.

Amnestyn päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö IF:n kautta.  
Päivätyön palkasta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksuja.

Päivätyö voi olla esimerkiksi:

l  Kotona, naapurissa tai sukulaisilla siivousta, lemmikkien hoitoa tai pihatöissä auttamista

l  Vanhusten, lasten tai yhteisöjen parissa toimimista tai lähiyrityksessä esim. kaupassa avustamista

l  Koko luokan tai koulun yhteisen tempauksen esim. myyjäisten, konsertin tai muun tapahtuman  
 järjestämistä

ILMOITA KOULUSI MUKAAN

Kun päätös keräykseen osallistumisesta on tehty oppilaskunnassa tai opettajankokouksessa, ilmoita koulusi 
keräykseen sähköisellä lomakkeella https://www.amnesty.fi/ilmoita-koulusi-paivatyokeraykseen/  tai puheli-
mitse 044 335 0462 / Marko Pajula. Ilmoittautuminen mielellään viimeistään 2–3 viikkoa ennen keräys-
päivää.

Tarvitset seuraavia tietoja ilmoittautumisen yhteydessä:

l  Keräykseen osallistuvien lukumäärä

l  Keräyspäivä

l  Keräyksen vastuuhenkilö

l  Koulun yhteystiedot

Ilmoittautumisen jälkeen Amnesty lähettää sähköpostiisi työnantajalle annettavan lomakkeen sekä tilityslo-
makkeen koululle.

Tiedä enemmän! Amnestyn päivätyökeräykseen osallistuvat voivat tilata kouluunsa Amnestyn päivätyökam-
panjan verkkoesittelyn, jonka aikana on mahdollista esittää myös kysymyksiä. Esittely tilataan Marko Paju-
lalta osoitteesta marko.pajula@amnesty.fi.

ENNEN KERÄYSPÄIVÄÄ

Tiedoita oppilaille päivätyön ajankohdasta ja keräyskohteesta. Kopioi Amnestyn lähettämästä pohjasta 
kaikille osallistujille työlomakkeet ja jaa ne ennen päivätyöpäivää. Oppilaille annetaan päivämäärä, jolloin 
palkka ja työlomakkeen palautusosa palautetaan koululle.
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KERÄYSPÄIVÄNÄ 

Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen (jossa oppilaan nimi, koulu, luokka, työnantaja, työaika ja koulun 
leima) työnantajalle, joka allekirjoittaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi. Työnantaja maksaa palkan 
joko suoraan oppilaalle tai tilisiirtona Amnesty International Suomen osasto ry:n lahjoitustilille FI74 1263 
3000 0856 82 (suositeltu minimikorvaus 15 euroa). Oppilas palauttaa lomakkeen alaosan yhdessä raho-
jen kanssa kouluun. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.

Mikäli työnantaja maksaa suoraan Amnestylle hänen tulee kirjoittaa viestikenttään koulun nimi ja ”päivä-
työkeräys”. Esimerkiksi ”Hepokatin yläaste päivätyökeräys”.

PÄIVÄTYÖKERÄYKSEN JÄLKEEN

Kerää kaikkien keräykseen osallistuneiden oppilaiden palauttamat rahat yhteen ja vie ne pankkiin. Rahat 
tilitetään Amnesty International Suomen osasto ry:n lahjoitustilille FI74 1263 3000 0856 82 täyttäen 
viestikenttään koulun nimi ja ”päivätyökeräys”. HUOM! Rahat voi laskea koululla etukäteen jos haluat tie-
tää keräyssumman. Pankeissa ei enää tehdä kolikkolaskentaa.

Voit tarkistaa oikean summan vertaamalla keräyssummaa oppilaiden palauttamien työlomakkeiden merkin-
töihin ja varmistaa, että kaikki rahat on palautettu.

LUKUKAUDEN LOPUKSI

Amnesty International lähettää koululle tiedon siitä, mitä päivätyökeräysrahoilla on saatu aikaan. Tiedon 
voi jakaa kaikkien luettavaksi tai kertoa aamunavauksessa.

MIHIN KERÄYKSEN TUOTOT KÄYTETÄÄN? 

Sitoutumattomana järjestönä Amnesty rahoittaa toimintansa pääosin yksityisten lahjoitusten avulla. Am-
nesty käyttää saamansa lahjoitukset maailmanlaajuiseen työhön pakolaisten oikeuksien puolesta.

Amnesty pyrkii paljastamaan ihmisoikeusloukkaukset luotettavasti, nopeasti ja sinnikkäästi. Pakolaisten 
oikeudet ovat yksi Amnestyn pääteemoista. Kansainvälisen sihteeristön tutkijat keräävät systemaattisesti 
ja puolueettomasti tietoa ihmisoikeusloukkauksista ja eri maiden ajankohtaisista ongelmista muun muassa 
tapaamalla ihmisoikeusloukkausten uhreja, ihmisoikeusaktivisteja ja viranomaisia eri maissa.

Tiedot vakavista ongelmista julkistetaan ja niiden perusteella esitetään suosituksia hallituksille eri puolil-
la maailmaa. Ammattimainen viranomaisiin vaikuttaminen muodostaa merkittävän osan Amnestyn työtä. 
Amnestyn tukijat ja työntekijät tekevät myös näkyvää julkista kampanjointi- ja painostustyötä ihmisoikeus-
loukkausten pysäyttämiseksi. Amnestyn tukijat ja aktiivit ympäri maailmaa muodostavat vahvan verkoston, 
jossa on voimaa.
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