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Aikuiskoulutus pakolaisuudessa-
omavaraisuuden ja integraation perusta



• Suomen Pakolaisapu on vuonna 1965 perustettu poliittisesti-, ja uskonnollisesti 
sitoutumaton järjestö,

• Toimii sekä koti- että ulkomailla kattaen työssään koko pakolaisuuden kaaren 
pakolaisleireiltä kotoutumiseen.

• Ulkomaantyö vahvistaa pakolaisten kykyä selvitä arjessa ja tukee 
omavaraisuuden, sopeutumiskyvyn ja tarvittavien elämäntaitojen 
saavuttamista. -> henkilökohtaisen potentiaalin kasvu ja aktiivinen 
yhteiskunnallisen toimijuus

• Pääpaino oikeuksissa 1) koulutukseen, 2) toimeentuloon 3) osallistuminen 
päätöksentekoon

Suomen Pakolaisapu



• joista 2/3 on naisia

50% Saharan eteläpuoleisista 
naisista on lukutaidottomia

• Pakolaistilanteissa: 
Etelä-sudanilaisista naisista noin 
80%,

750 miljoonaa lukutaidotonta 
aikuista



• koulut: ei kattavaa koulujärjestelmää, suljettu ja/tai 
rakennukset vaurioituneet

• sosiaaliset/kulttuuriset syyt – alhainen koulutuksen 
arvostus, tyttöjä ei laiteta kouluun

• taloudelliset syyt – pitkät matkat, koulutarvikkeet, 
työvoiman tarve

• muut syyt: vamma, kouluun lähettäminen 
turvatonta

Miksi näin
erityisesti 
pakolaisuudessa?



kyltit, varoitukset 

lääkemääräys rokotuskortti lasten koetulokset

viimeinen käyttöpäivämäärä

puhelinnumero

osallistumislista
palkkakuitti

työpaikkailmoitus

lomakkeet

hintalappu

ruokakuponki
käyttöohjeet

MITÄ SITTEN? 
luku– ja 
kielitaidottomuus 
erityisesti 
pakolaisuudessa

äänestäminen

tekstiviesti

• Toimeentulon hankinta ja kaupankäynti 
vaikeutuu, kaupungeissa 55% pakolaisista

• Haavoittuvuus – apuriippuvuus ja 
mahdollisuuksien vähäisyys

• Itsetunto / ulkopuolisuus
• Terveydestä huolehtiminen vaikeutuu
• Osallistuminen ja vaikuttaminen hankalaa

punnitustulos

kauppalista

opettajan viestit

lasten kotitehtävät



MIKSI KOULUTTAA AIKUISIA?

“No country has ever achieved continuous and 
rapid economic growth without first having at 
least 40% of adults able to read and write.”

Kapasiteetti käyttöön – usein ensimmäistä kertaa

Perusoikeus

Perheestä huolehtiminen helpottuu

Why Literacy Matters? Education for All Global Monitoring Report 2006. 
UNESCO http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt5_eng.pdf

http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt5_eng.pdf


Pakolaisuudessa

• vähentää köyhyyttä – taitoja arjen 
haasteisiin ja toimeentuloon

• valmistaa paluumuuttoon ja antaa 
taitoja uudelleensijoitukseen

• psykologinen tuki

Jälleenrakennustyössä yksilöiden ja 
yhteisöjen vahvistaminen ratkaisevaa

• nopea positiivinen vaikutus perheiden 
taloudelliseen tilanteeseen.

• lisäävät eri ryhmien välistä 
kanssakäymistä ja kehittävät ristiriitojen 
ratkaisukykyä

MERKITYS 
erityisesti 
pakolaisuudessa 
ja konfliktin 
jälkeen 



ANTAA VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 
PERUSTAIDOT 

• Tukee muiden sektoreiden 
toimia – esim. maatalous ja 
terveyshankkeita

• Kasvanut pakolaisten määrä
➢YKn julistus pakolaisten 

omavaraisuuden ja 
toimeentulon vahvistamiseksi:

Comprehensive Refugee 
Response Framework

MERKITYS 
KEHITYS-
YHTEIS-
TYÖSSÄ



Opiskelijoiden 
tärkeimmiksi arvotetut 
muutokset

Evaluaatioiden, selvitysten ja 
seurannan tulokset kattaa 
useiden tuhansien opiskelijoiden 
mielipiteen kuulemisen eri 
maissa ja eri aikoina



Pakolaisavun työssä:

Lukeminen ja kirjoittaminen, erit. oman nimen kirjoitus 
Lasten koulunkäynnin tuki mahdollistuu

Työnsaannin ehtona usein lukutaito & sovitun palkan 
tarkastaminen

Lukutaito ei ole tekninen kyky vaan se on myös väline 
ympäristön ymmärtämiseen

“ I thought a lot red pen in child book is good”

” I can now use the mobile phone properly”

”I always gave too much or too little medicine for my 
children”

* Sustainable development begins with education: how education can contribute to the 
proposed post-2015 goals. Document code: ED.2014/WS/32 REV. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508

**2018 World Development Report (WDR) highlights ‘learning to realize education’s promise’ (World Bank 2018).

Taata  kaikille  avoin,  tasa-arvoinen  ja  laadukas  
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

LUKUTAITO

Education*
- Educated adults are more likely to find 
work

- Trained mothers have more educated
children.** 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018


”
KOULUTUKSEN KRIISI

*One and the four reasons for “Education Crisis” is 

“First, children often arrive in school 
unprepared to learn—if they arrive at all. 

Malnutrition, illness, low parental 
investments, and the harsh 

environments associated with poverty 
undermine early childhood learning.“

*2018 World Development Report (WDR) highlights ‘learning 
to realize education’s promise’ (World Bank 2018).

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018


Vanhempien koulutustason parantamisella on suora myönteinen vaikutus lasten koulunkäyntiin. 
Vaikutus ongelmakohtiin ”malnutrition and illness” ”harsh environment” “low parental 
investments”

1. Parempi ravitsemus ja terveemmät lapset (ripulit ja malaria) 
”Now I can teach my children about sanitation and teenage pregnancy” 
”Now I know how to take care of my children” 
”I want my dauther to avoid sex and keep on going to school” 

2. Parantunut toimeentulo -> varaa koulukuluihin ja pitää lapset pidempään koulussa
” Now I can send all my children to the school”  
”Now I can help my children using business profit, I can pay school fees and not be in 
dept to anyone” 

KOULU JA LUKUTAITOISET 
VANHEMMAT



3. Koulunkäynnin tuki: kotitehtävät, koulumenestyksen seuraaminen, osallistuminen koulun ja 
kodin yhteiskokouksiin  

”Now I can read my children’s notebooks and also make some corrections” 
”Now I can see exam results” 

4. Koulutuksen arvostus, erityisesti tyttöjen kohdalla: äidit ymmärtävät koulun merkityksen ja 
pitävät tytöt koulussa

”Before I newer advice my children to go to school, I only forced them to go to field. Now I force my 
children to go to school because education is so important”
”Now I can take care of my girl child to take books seriously”



Pakolaisavun työssä:

Luku- ja laskutaito - auttaa elinkeinon harjoittamisessa 
(räätälillä mittojen ottaminen, vaihtorahan antaminen, 
velallisten kirjaaminen, sadon ja tuoton laskeminen)

Talousosaaminen ja yrittäjyyden perusteet

“I can count exchange money and no one cheat me 
anymore”

“From business I get money to send child to school, get 
food and to go to clinic”

“Before I credited for my daily needs, now I can save”

“We are working in rubber plantation, and they are 
talking about %, and before we did not know what it is. “

* Sustainable development begins with education: how education can contribute to the 
proposed post-2015 goals. Document code: ED.2014/WS/32 REV. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508

**2018 World Development Report (WDR) highlights ‘learning to realize education’s promise’ (World Bank 2018).

Poistaa köyhyys sen 
kaikissa muodoissa 
kaikkialta.

LASKUTAITO

Education*
- boosts the income of farmers.
- offers better livelihoods for those in the 
non-formal sector.
- critical to escape chronic poverty.
- education strengthens the ability of 
adults to take care of the family, 
increase their livelihoods**

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018




Pakolaisavun työssä:

Ravitsemuksen perusteet ja keittiöpuutarhat

Laskutaidon edut maanviljelyssä 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen; ilmastoälykäs 
maatalous

”Now I can grow greens in backyard and pay for my 
childrens school fees”

”Now I know new farming techniques”

* Sustainable development begins with education: how education can contribute to the 
proposed post-2015 goals. Document code: ED.2014/WS/32 REV. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508

**2018 World Development Report (WDR) highlights ‘learning to realize education’s promise’ (World Bank 2018).

Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, 
parantaa ravitsemusta ja edistää 
kestävää maataloutta.

VILJELY JA RAVITSEMUS

Education*
- Education leads parents to apply 
appropriate health and hygiene practices.
- Education helps ensure a varied diet
- Mothers’ education improves children’s
nutrition

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018




Pakolaisavun työssä:
Terveys ja sanitaatio (käsienpesu, huussit, pyykkinarujen 
käyttö)

Sairauksien syiden tunteminen ja ehkäisy (malarian jne. 
syiden ymmärtäminen & hoito)

“Now we know that you get diarrheal from stream water, 
because someone has been toileting there so now we go to 
the tap water.”

“Before I did not sleep under the mosquito net but now I do”

“Before I used to pick a leave, beat it and give the water to 
the child.  Now I carry her to the clinic to know what is the 
sickness and to treat her proper”

* Sustainable development begins with education: how education can contribute to the 
proposed post-2015 goals. Document code: ED.2014/WS/32 REV. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508

**2018 World Development Report (WDR) highlights ‘learning to realize education’s promise’ (World Bank 2018).

Taata 
terveellinen 
elämä ja 
hyvinvointi 
kaiken ikäisille.

TERVEYS JA SANITAATIO

Education*
- Mothers’ education has saved millions of 
children’s lives.
- Educated mothers are less likely to die in 
childbirth
- Educated mothers are also likely to 
ensure their children are vaccinated.
- Educated people are better informed 
about specific diseases, so they can take 
measures to prevent them or act on early 
signs.

- Trained mothers have healthier
children**

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018


Pakolaisavun työssä:

Naisten itsetunnon vahvistumien ja rohkaistuminen 

Sukupuolten välinen tasa-arvo lisääntynyt – työmäärän tasaisempi 
jakautuminen

Naisten osallistuminen perheen ja yhteisön päätöksentekoon 
kasvanut – annettu tila

Perhesuunnittelu ja ehkäisy

“Before all the weight in home was for women, men were only to get 
money. I learnt that if I treat my wife like that she can dye. Now I tell 
for my younger brother that you cannot treat you wife as a slave”

“My wife and I take the decision equally”

“Before men did not allow us to talk but NOW they let”

“Before there was this false idea that Family Planning makes you sick 
and you cannot get children, now we know that it is good for children, 
they are taken better care of and it help woman to live longer”

“I had two children and now I decided to go back to school and stop 
borning”

* Sustainable development begins with education: how education can contribute to the proposed post-
2015 goals. Document code: ED.2014/WS/32 REV. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508

**2018 World Development Report (WDR) highlights ‘learning to realize education’s promise’ (World Bank 2018).

Saavuttaa 
sukupuolten välinen 
tasa-arvo sekä 
vahvistaa naisten ja 
tyttöjen oikeuksia ja 
mahdollisuuksia

NAISTEN ASEMA JA ITSETUNTO

Education*
- Women’s education helps avert child 
marriage. Learning lessens early 
marriages and births
- Education becomes a passport for 
women to enter the labor force.
- Women’s education helps avert child 
marriage.
- Education gives women more control 
over when to have their first child.
- Education boost women’s confidence 
and helps women have a voice.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018




Pakolaisavun työssä:

Haasteiden ratkaisu ja hoitaminen rauhanomaisesti 
yhteisöissä (lukutaitopiirissä keskustellaan & komiteat 
riidan ratkaisupaikkoja)

Osallistuminen yhteisten asioiden hoitamiseen 
lisääntynyt parantuneen itsetunnon myötä, 
yhteenkuuluvuuden tunne kasvanut

Yhteisöjen jälleenrakentaminen ja kehittäminen 
yhdessä (talkoot, kokoukset)

Useita luku- tai kielitaidon saavuttaneita opiskelijoita 
on valittu vaaleilla edustamaan yhteisöään.

”Learning brought unity, unity brought the road”

* Sustainable development begins with education: how education can contribute to the 
proposed post-2015 goals. Document code: ED.2014/WS/32 REV. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508

**2018 World Development Report (WDR) highlights ‘learning to realize education’s promise’ (World Bank 2018).

Edistää rauhanomaisia 
yhteiskuntia ja taata 
kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden pariin; 
rakentaa tehokkaita ja 
vastuullisia instituutioita 
kaikilla tasoilla.

YHTEISTYÖ JA SOPU

Education*
- Education strengthens inclusive, 
participatory and representative decision-
making.
- Education is a key mechanism 
promoting tolerance to diversity.
- Education helps prevent conflict and 
heal its consequences.
- Education helps reduce political 
corruption.
- Education is essential for the justice 
system to function.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230508
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018


Rahan haaskausta – oppivat hitaasti unohtavat nopeasti 

Koulumaisista hankkeista heikot tulokset, paljon keskeyttäjiä

VASTAUS

Aikuisilla motivaatio ja selkeä tarve taidolle – kokemus kompensoi

Opetuksen sisältö ratkaisee – käyttöön otettu taito ei unohdu

Opetuksen tavoitteet ja toteutus ratkaisee – resilienssi kärkenä ei 
akateemisuus 

MIKSI TÄTÄ EI 
TEHDÄ 
ENEMMÄN?



Kenelle ja missä
Nuoret ja aikuiset – vuodessa 
noin 15 000 opiskelijaa, 

- n. 70% naisia, 35 % nuoria

- vammaisinkluusio

Pitkittyneet  pakolaistilanteet

Uganda, Turkki, alkava Etiopia, 
päättyneet Sierra Leone, 
Liberia, Thaimaa

Turkki suurin ja Uganda 
kolmanneksi suurin pakolaisten 
vastaanottajamaa

PAKOLAISAVUN 
TYÖ



• Osallistavat menetelmät – kanssakäyminen lisääntyy - konfliktia 
ehkäisevä vaikutus, osaamiskokemukset - parantavat itsetuntoa

• Omaäidinkielinen perusopetus, vastaanottajamaan kielenopetus
• Sisältö: opiskelijat vaikuttavat, arkeen linkitetyt eri alojen aiheet –

terveys, ravitsemus, neuvottelutaidot, talousosaaminen ja säästö-
ja lainaryhmät

• Ryhmänohjaajat pakolaisia / paikallisyhteisön jäseniä 
• Keskusteluun pohjaava opiskelu, jossa asioista puhutaan niiden 

oikeilla nimillä
• Koulutuksen peruskurssi kestää 11 kk, jatkokurssi 6kk

Selviytymiskyvyn kokonaisvaltainen 
parantaminen



• Kansalliset viranomaiset, erityisesti opetusministeriö
• Opetussuunnitelmat- ja materiaalien kehittäminen

• UNHCR ja vastuuviranomaistaho kansallisella ja kenttätasolla
• Muiden sektorien järjestöt – aikuiskoulutuskomponentin yhdistäminen 

laajempiin useamman sektorin ohjelmiin 
• Jäsenyys koordinaatiojärjestelmissä
• Pakolaisjohtajat ja pakolaisten omat järjestöt
• Kansalliset järjestötoimijat ja koulutusalan asiantuntijat
• Muiden sektoreiden ammattilaiset  

MONITOIMIJAYHTEISTYÖ
Perusedellytys toiminnalle



Kaikissa maissa yhteistyö kansallisella ja alueellisella tasolla.  
• Yhteistyö opetusministeriön kanssa, kansallisen opetussuunnitelman 

mukainen opetus
• Sierra Leonessa koulutus- ja materiaalientuotanto yhteistyö mm. opetus-, 

ja maatalousministeriön kanssa
• Toimiluvat, aggreditointi, raportointi 
• Ebolan aikana kylätason tiedotustyössä kiinteä yhteistyö eri maan 

viranomaisten sekä terveysalan toimijoiden kanssa

Miten se toimii: 

Viranomais-

yhteistyö



• Sopimus UNHCR:n ja pakolaisasioistavastaavan 
ministeriön kanssa kansallisella tasolla, muu 
viranomaisyhteistyö

• Osana CRRF toteutusta klusterikokoukset

• Pakolaisjohtajat ja pakolaisten omat järjestöt mm. 
Ugandassa ja Liberiassa

UNHCR ja 
pakolaisasioista 
vastaava 
viranomaistaho 
kansallisella ja 
kenttätasolla



• Kansalliset aikuiskoulutusinstituutiot ja –verkostot 
materiaalinkehityksessä ja vaikuttamistyössä 

• Liberiassa kansallinen lukutaito-ohjelma suunniteltu ja toteutettu 
kansallinen aikuiskoulutusjärjestön ja opetusministeriön kanssa

• Yliopistoyhteistyö opetussuunnitelmatyössä Thaimaassa
• Sierra Leonessa eri alojen kansalliset järjestöt yhdistivät 

aikuislukutaidon muihin kehityshankkeisiinsa
• Muiden alojen ammattilaiset mm. temaattisten  

koulutusmateriaalien teko
• Radiokanava-yhteistyö – erityismerkitys ebolan aikana

Muut toimijat



Ideoita aikuiskoulutuksen arvostuksen nostamiseen? 



KIITOS! 

pakolaisapu.fi


