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Mikä on stereotypia?
Stereotypia on yleistetty,
leimaava ja kapea
suhtautumistapa jotakuta
ihmistä, ryhmää tai kansaa
kohtaan. Stereotypian
ongelma on yksilöllisten
erojen unohtaminen.



Kuka on tyypillinen suomalainen?



Suomalaiset maahanmuuttajina
• Suomesta muutetaan eniten

Ruotsiin, Isoon Britanniaan
ja Yhdysvaltoihin.

• Viimeisten sadan vuoden
aikana Suomesta on
muuttanut yli miljoona
henkeä.

• Kausisiirtolaisia vuosittain
n. 10 000.



Maailman
maahanmuuttajavaltaisimmat maat

Lähde: Stephen Bain 2007, pohjautuen World Population Policies 2005 data -tilastoon.
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Countries_by_immigrant_population.svg)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Countries_by_immigrant_population.svg


Pakolaisten merkittävimmät
vastaanottajamaat

Pakistan 1 703 000
Iran 887 000
Syyria 755 000
Saksa 572 000
Kenia 567 000
Jordania 451 000
Chad 367 000
Kiina 301 000
Etiopia 289 000
Yhdysvallat 265 000

Lähde: UNHCR (2011)



Suomi vuonna 2011
• Vuonna 2011 myönteisen oleskelulupapäätöksen sai 17

683 henkeä (78 % hakijoista).
– Oleskelulupia myönnettiin eniten perhesiteen (5 798) ja opiskelun

(5 460) perusteella. Muita myöntöperusteita olivat mm. työnteko,
turvapaikka, kiintiöpakolaisuus ja suomalainen syntyperä.

• Vuonna 2011 Suomeen saapui yhteensä 3088
turvapaikanhakijaa, joista vajaa kolmannes sai myönteisen
päätöksen (1271).
– Turvapaikkojen osuus kaikista päätöksistä oli viisi prosenttia.

Eniten turvapaikkoja hakivat irakilaiset ja somalialaiset.

Lähde: Maahanmuuttovirasto (2012)



Kuka on kuvan takana?



Kurdimiehen taistelu henkensä ja
unelmansa puolesta

Rebwar syntyi keskiluokkaiseen kurdiperheeseen ja kasvoi
Kirkukin öljykaupungissa. Sodan puhjettua Rebwar liittyi
kurdisisseihin ja taisteli vuorilla Irakin armeijaa vastaan.
Sodan keskeltä Rebwar lähti Iraniin ja sieltä edelleen
Pakistaniin. Kolmen ja puolen vuoden odotuksen jälkeen
Rebwar sai turvapaikan Suomesta. Nyt Rebwar elää
perheenisän arkea Helsingissä.





Rebwarin reitti Kurdistanista Suomeen



Tehtävä: ”Ne on aina just sellaisii...”

Tehtävänanto:
• Opettaja kirjoittaa taululle sanoja.
• Kirjoita tarralapuille ominaisuus, joka sinulle tulee

kustakin sanasta ensiksi mieleen.
• Kiinnitä lopuksi tarralaput taululle, kukin oikean otsikon

alle.



Maahanmuutto ilmiönä
• Maahanmuutto on osa globaalia nykypäivää.

– Vanha ilmiö, mutta vauhti kiihtyy

• Monisyinen maahanmuutto
– Maahanmuuton käsittely mediassa / politiikassa

• Sinustakin voi tulla maahanmuuttaja.
– Opiskelu / työ



Lisätietoa
• Hanke on toteutettu ulkoministeriön viestintä- ja

kehityskasvatustuella.
• Lisätietoa hankkeesta:

– toisten.suomi@gmail.com
– www.kulttuurikameleontit.com

• Toisella katsomalla -kirja on luettavissa netissä:
– http://files.kotisivukone.com/kulttuurikameleontit.kotisivukone.c

om/toisellakatsomalla_kirja2.pdf
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