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1 JOHDANTO 

Perinteisesti, aina 1990-luvun lopulle saakka, muuttoliiketutkimuksessa on kes-

kitytty vastaanottavan yhteiskunnan intresseihin kuten kotouttamisen tutkimi-

seen (Haikkola 2012, 28). Suomalaisessa maahanmuuttajia koskevassa muutto-

liiketutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on ollut maahanmuuttajien selviyty-

minen sekä toiminta Suomessa ja suomalaisten keskuudessa. Vähemmän on tut-

kittu maahanmuuttajien omia yhteisöjä, ja sitä miten he ylläpitävät suhteitaan ja 

kontaktejaan sukulaisiin ja ystäviin ylirajojen. Vaikka Suomessa on vain vähän 

näkyviä etnisiä yhteisöjä, se ei tarkoita sitä, että maahanmuuttajat olisivat Suo-

messa jollain tapaa irtonaisia tai vailla suhteita ja verkostoja. (Zechner 2006, 

85.) 

Eurooppa elää suurinta pakolaiskriisiä sitten toisen maailmansodan (Kuosma 

2017). Vuonna 2015 Euroopan unionin jäsenvaltioissa jätettiin yhteensä 

1 255 640 turvapaikkahakemusta (Eurostat 2016), joista 32 476 Suomessa (Tur-

vapaikka- ja pakolaistilastot 2017). Useimmat turvapaikkaa Euroopasta hakeneet 

pakenivat kotimaansa sotatilaa tai yleistä turvattomuutta. Enemmistö turvapai-

kanhakijoista tuli Afganistanista, Irakista ja Syyriasta. (Jauhiainen 2017, 28–29.)  

Tässä joukossa turvapaikkaa haki myös yksin alaikäisinä, ilman huoltajaansa tul-

leita lapsia. Vuonna 2015 heitä saapui Eurooppaan 102 685 (Eurostat 2017) ja 

Suomeen 3024 (Turvapaikka- ja pakolaistilastot 2017).  

Maasta toiseen muutettaessa kaikkia sukulaisia ja ystäviä ei voi pakata mukaan-

sa (Kokkonen 2010, 11). Yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden koh-

dalla ehkä koko heidän muu perheensä on joutunut jäämään lähtömaahan (ks. 

Helander & Mikkonen 2002, 25). Tekniikan kehittymisen myötä myös turvapai-

kanhakijoiden ja pakolaisten yhteydenpito lähtömaihin on yleisesti muuttunut 

aiempaa helpommaksi ja monimuotoisemmaksi (ks. De Haas 2008, 38). Vuonna 

2016 Suomessa vastaanottokeskuksissa tehdyn kyselyn mukaan 92 %:lla turva-

paikanhakijoista oli älypuhelin (Merisalo 2017, 108). Internet ja kaukopuhelui-

den halventuneet hinnat mahdollistavat säännöllisen yhteydenpidon lähtömaahan 

jääneiden perheenjäsenten, sukulaisten ja ystävien kanssa. Perheenjäsenten kes-

kinäisellä säännöllisellä yhteydenpidolla on mitä ilmeisimmin vaikutusta per-
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hesuhteisiin, vaikka yhteydenpito perheeseen puhelimen tai pikaviestisovellusten 

avulla ei korvaakaan perheen fyysistä läsnäoloa. (Björklund 2014, 63; Vertovec 

2009, 54–55.)  

Muuttoliiketutkimuksessa huomion kiinnittäminen ylirajaisiin eli transnationaa-

leihin suhteisiin lähtömaahan voidaan katsoa melko radikaaliksi näkökulman 

muutokseksi (Haikkola 2012, 28). Transnationaalisella lähestymistavalla saavu-

tetaan monimuotoisempi kuva maahanmuuttajista kuin perinteisellä maahan-

muuttaja-lähestymistavalla. Transnationaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

maahanmuuttajalla on olemassa menneisyys ennen Suomeen muuttoa, ja se vai-

kuttaa sekä on vahvasti läsnä myös nykyhetkessä. Osana tätä menneisyyttä ovat 

lähtömaahan jääneet sukulaiset ja ystävät, joihin yhteydenpidolla luodaan trans-

nationaalisia suhteita. (Zechner 2006, 86.) 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pako-

laisnuorten kokemuksia transnationaaleista perhesuhteistaan ja elämästä Suo-

messa ilman perhettä. Tutkimuksen fokuksessa ovat yksin alaikäisinä Suomeen 

tulleet pakolaisnuoret ja heidän perhesuhteensa sekä lähtömaassa että tällä het-

kellä. Minua kiinnostaa, millä tavoin yksintulleet pakolaisnuoret ylläpitävät läh-

tömaan perhesuhteitaan transnationaalisti. Olen kiinnostunut myös siitä, millais-

ta yksintulleiden pakolaisnuorten elämä Suomessa on ilman perhettä. 

Kiinnostus pro graduni tutkimusaihetta kohtaan on syntynyt työskennellessäni 

ensin pitkään ohjaajana ja sittemmin sosiaalityöntekijänä yksin alaikäisinä Suo-

meen tulleiden pakolaisnuorten ryhmä- ja perheryhmäkodissa. Kun aloittelin so-

siaalialan työuraani perheryhmäkodin ohjaajana noin kymmenen vuotta sitten, 

puitteet lasten ja nuorten ylirajaiselle yhteydenpidolle perheeseensä olivat vielä 

melko hankalat. Tuohon aikaan internet ja älypuhelimet eivät olleet vielä yleis-

tyneet, ja ulkomaan puheluiden soittaminen oli kallista. Nykyään lapset ja nuoret 

voivat puolestaan lähettää perheelleen vaikkapa videokuvaa reaaliajassa. Kun 

mahdollisuudet yhteydenpidolle ovat kehittyneet, minua on alkanut yhä enem-

män kiinnostaa, miten lapset ja nuoret ylläpitävät perhesuhteitaan transnationaa-

listi. 

Transnationaalinen perhe on oleellinen osa Suomessa asuvan yksin alaikäisenä 

tulleen turvapaikanhakija- ja pakolaislapsen ja -nuoren verkostoa, ja siksi perhe 
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on sosiaalityön todellisuudessa läsnä. Turvapaikanhakija - ja pakolaislapsen tai -

nuoren auttamisen tärkeä lähtökohta on, että ymmärretään perheen vaikutus hei-

dän elämässään. (ks. Turtiainen 2012, 49.) Tutkimustietoa yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleista pakolaisnuorista on olemassa verrattain vähän, eikä yksin ala-

ikäisinä tulleiden pakolaisnuorten transnationaaleja perhesuhteita ole tiettävästi 

tutkittu aikaisemmin. Tutkimusaiheeni on Suomessa ajankohtainen siinä mieles-

sä, että vuonna 2015 Suomeen yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden 

määrä, 3024, oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin (ks. Turvapaikka- ja pako-

laistilastot 2017).  

Vaikka yksin alaikäisinä tulleilla turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla on tutki-

muksissa osoitettu olevan myös yllättävän paljon voimavaroja, yleisesti heidät 

nähdään erityisen haavoittuvassa asemassa olevana ryhmänä (esim. Björklund 

2014). Yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat ja pakolaiset nähdään haavoit-

tuvaisina, koska samanaikaisesti he ovat turvaa hakevia pakolaisia, käyvät läpi 

lapsuuteen tai nuoruteen kuuluvia kehitysvaiheita sekä ovat uudessa maassa il-

man perhettään. Näiden tekijöiden samanaikaisuus on merkittävä uhka yksin ala-

ikäisinä tulleiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja -nuorten kasvulle, kehi-

tykselle ja hyvinvoinnille. (Derlyun & Broekaert 2007, 143; ks. myös Kaukko 

2015, 44.) 

Tutkimustiedon saaminen yksin alaikäisinä tulleista turvapaikanhakijoista ja pa-

kolaisista on tärkeää, jotta heidän kasvu, kehitys ja kotoutuminen onnistuisivat 

mahdollisimman hyvin. Tutkielmani tavoitteena on saada yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kokemukset näkyviksi ja kuuluviksi sekä 

viedä niiden sanomaa eteenpäin (ks. Kulmala 2006, 81), jotta näiden nuorten ti-

lanne tulisi paremmin ymmärretyksi. Tutkimustiedon avulla yksin alaikäisinä 

tulleita turvapaikanhakijoita ja pakolaisia voidaan auttaa ja tukea paremmin. 

Tutkimukseni hyödyttää esimerkiksi yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhaki-

joiden ja pakolaisten kanssa työskenteleviä sosiaalialan ammattilaisia.  

Tutkielmani rakentuu kymmenestä pääluvusta. Tässä ensimmäisessä luvussa 

kuvasin tutkielmani lähtökohtia, perustelin aiheen valintaa sekä esittelin tutki-

mustehtävän. Toisessa luvussa taustoitan tutkielmaani määrittelemällä, keitä yk-

sin alaikäisinä tulleet turvapaikanhakija- ja pakolaislapset ja -nuoret ovat sekä 

esittelemällä, millainen vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmä heitä varten on 
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Suomessa. Kolmannessa luvussa käsittelen perhettä yksin alaikäisinä tulleiden 

turvapaikanhakija-ja pakolaislasten ja nuorten elämässä. Toisessa ja kolmannes-

sa luvussa myös tutkielmani keskeiset käsitteet tulevat avatuksi. Neljännessä lu-

vussa esittelen yksin alaikäisinä tulleista turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 

sekä transnationaaleista perhesuhteista tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Viiden-

nessä luvussa esittelyyn pääsevät tutkielmani tutkimustehtävä ja tutkimuskysy-

mykset. Kuudennesta luvusta käyvät ilmi tutkielmani metodologiset valinnat ja 

tutkimuksen toteuttamisen eteneminen. Kuudennessa luvussa pohdin myös eetti-

siä kysymyksiä. Luvut seitsemästä yhdeksään ovat tutkielmani tuloslukuja. Esit-

telen niissä tutkimustulokseni koskien yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pa-

kolaisnuorten lapsuuden perhesuhteita, transnationaaleja perhesuhteita sekä elä-

mää Suomessa. Kymmenennessä luvussa vedän tutkimukseni tuloksista johto-

päätökset, esitän jatkotutkimusehdotuksia sekä pohdin tutkielmani onnistumista. 

2 YKSIN ALAIKÄISINÄ SUOMEEN TULLEET TURVAPA-

KANHAKIJAT JA PAKOLAISET 

2.1 Yksin tulleet lapset ja nuoret turvapaikanhakijoina ja pako-

laisina 

Yksintulleilla alaikäisillä turvapaikanhakijoilla viitataan tavallisesti alle 18-

vuotiaisiin lapsiin, jotka ovat tulleet toiseen maahan ilman vanhempiaan tai mui-

ta virallisia huoltajiaan ja hakevat turvapaikkaa yksin. Lähtökohtana pidetään 

hakijan ilmoittamaa ikää, ellei täysi-ikäisyydestä ole näyttöä tai muutoin ole ai-

van ilmeistä, ettei hakija voi olla alaikäinen. Lastensuojelulaki (714/2007) ja 

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (1989) molemmat määrittelevät lapseksi 

alle 18-vuotiaan. Lastensuojelulain (714/2007) määritelmän mukaan nuorena 

puolestaan pidetään 18–20-vuotiasta. Käsitettä yksintulleesta alaikäisestä turva-

paikanhakijasta ei ole virallisesti määritelty. Käsitteen yksintulleet alaikäiset tur-

vapaikanhakijat lisäksi käytetään käsitettä ilman huoltajaa tulleet turvapaikan-

hakija- ja pakolaislapset. (esim. Mikkonen ym. 2002, 12; Yksintulleet 2009, 8–

9; Mustonen 2011, 7; Björklund 2014, 21.) Englanniksi vastaavat käsitteet ovat 

unaccompanied asylym seeking/refugee children/minors ja separated children 

(esim IOM 2011, 16). Lapsen käsitteen määrittely on länsimaalainen ja on huo-

mioitava, että tietyissä kulttuureissa lapsuuden katsotaan loppuvan jo paljon ai-

emmin kuin 18-vuotiaana. Länsimaalaisessa kontekstissa alle 18-vuotias katso-
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taan lapseksi, mutta omassa kulttuurissaan yksin tullut alaikäinen turvapaikan-

hakija voidaan nähdä aikuisena. Hän voi olla naimisissa ja hänellä voi olla omia 

lapsia mukanaan turvapaikkaa haettaessa. (ks. Derluyn & Broekaert 2008, 320.) 

Osa yksin alaikäisenä tulleista turvapaikanhakijoista saapuu Suomeen täysi-

ikäisen sukulaisen tai tuttavan kanssa ja osa sisaruksensa/sisaruksiensa kanssa 

(esim. Euroopan muuttoliikevirasto 2016, 47). Osa yksin tulleista lapsista on 

saattanut menettää huoltajansa lähtömaassa tai joutua heistä eroon matkalla Eu-

rooppaan (Kauko 2015, 35). Yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita saa-

puu myös salakuljettajien avustuksella. Osalla lapsista on voinut olla sisa-

rus/sisaruksia tai muuta sukua ja perhettä Suomessa odottamassa. Lapset eivät 

siis välttämättä ole olleet täysin yksin saapuessaan, mutta kuitenkin useimmiten 

vailla vanhemman/vanhempien tai muun virallisen huoltajan turvaa. Suuri osa 

lapsista ei maahan saapuessaan tunne ketään Suomesta. (ks. Yksintulleet 2009, 

8; Helander & Mikkonen 2002, 50–51.) 

Yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden pakenemisen syyt ovat pitkälti 

samoja kuin aikuisilla turvapaikanhakijoilla (Björklund 2015, 9). Yksin alaikäi-

sinä tulleet turvapaikanhakijat pakenevat lähtömaiden levottomia olosuhteita: so-

tatilaa ja ryhmittymien välisiä aseellisia yhteydenottoja. Tavallisimmin lähdön 

motiivina toimii kotimaan yleinen turvattomuustilanne, vainotuksi joutuminen 

tai sen pelko, esimerkiksi uskonnollisista tai poliittisista syistä, sekä kunniaväki-

vallan uhka. (ks. Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 9; Ayotte 2000, 25–26; ks. 

Kohli 2007, 32.) Lähtömaassa turvapaikanhakijalapset ovat saattaneet joutua to-

distamaan läheistänsä tappamista, kiduttamista tai katoamisia tai lapset itsekin 

ovat saattaneet joutua väkivallan ja kiduttamisen kohteiksi. Jotkut lapsista ovat 

voineet kokea hyväksikäyttöä tai laiminlyöntiä myös omassa perheessään tai he 

ovat joutuneet rekrytoiduiksi aseellisiin joukkoihin, pakkotyöhön tai ihmiskau-

pan uhriksi. (Mustonen & Alanko 2011, 11–12; Ayotte 2000, 25–26; ks. Kohli 

2007, 32.) Ei ole olemassa yhtä universaalia syytä selittämään, miten lapset ja 

nuoret päätyvät turvapaikanhakijoiksi, sillä jokaisen tarina on erilainen. Yhteistä 

heille on toive paremmasta ja turvallisemmasta elämästä. (Björklund 2015, 9.)  

YK:n Geneven pakolaissopimuksessa (1951) pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, 

”--- jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, 

kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipi-
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teen johdosta, oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellai-

sen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan suojaan; tai joka ole-

matta minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa ulko-

puolella ja edellä mainittujen seikkojen tähden on kykenemätön tai sanotun pe-

lon vuoksi haluton palaamaan sinne.” Pakolainen voi tulla Suomeen kiintiöpa-

kolaisena, perheenyhdistämisohjelman kautta tai turvapaikanhakijana (Räty 

2002, 18).  

Käytännössä pakolaisuuden syitä ei yksilötasolla pystytä määrittelemään YK:n 

Geneven pakolaissopimuksen mukaan. Pakolaiseksi lähdetään yhä useammin 

esimerkiksi kotimaan sotatilanteen vuoksi, jolloin ei ole kyse henkilökohtaisen 

vainon kohteeksi joutumisesta. (Räty 2002, 16.) Käytännössä maahanmuuttovi-

rasto päättää tapauskohtaisesti, onko turvapaikanhakija pakolainen tai voiko hän 

saada oleskeluluvan jollain toisella perusteella (Maahanmuuttovirasto 2017a). 

Lasta koskevaa päätöstä tehdessä lapsen etu tulee huomioida lakien ja kansain-

välisten sopimusten mukaisesti (ks. Parsons 2010). Jos turvapaikanhakija ei saa 

pakolaisstatusta, hänen oleskelulupansa perusteena on yleensä joko toissijainen 

suojelu tai yksilöllinen inhimillinen syy. Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden 

turvapaikanhakijoiden oleskeluluvan perusteet ovat samat kuin muillakin turva-

paikanhakijoilla. (ks. Maahanmuuttovirasto 2017b; Turvapaikka- ja pakolaisti-

lastot 2017.) 

Pro gradussani käytän informanteistani käsitettä yksin alaikäisinä Suomeen tul-

leet pakolaisnuoret, sillä se kuvastaa tutkielmani kohderyhmän tämän hetkistä 

tilannetta parhaiten. Tutkielmani nuoret ovat tulleet Suomeen, eivät välttämättä 

aivan yksin, mutta kuitenkin ilman virallisia huoltajiaan ja ovat hakeneet turva-

paikkaa ollessaan alaikäisiä lapsia. Ajattelen, että yksin tullut kuvastaa näiden 

nuorten tilannetta paremmin kuin ilman huoltajaa tullut. ”Yksin” kuvastaa nuor-

ten tilannetta myös myöhemmin, ei pelkästään maahan saapumisen hetkellä. 

Nämä nuoret kokevat yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta eläessään erossa van-

hemmistaan ja usein myös koko muusta perheestään (ks. esim. Björklund 2014). 

Tutkielmani kohderyhmän nuoret eivät enää haastatteluhetkellä ole turvapaikan-

hakijoita, vaan heillä on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Valitsemaani 

käsitteeseen sisältyy termi pakolainen. Koska yleiskielessä pakolaisella viitataan 

yleensä kaikkiin turvapaikanhakijoina Suomeen tulleisiin (ks. Makkonen & 
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Koskenniemi 2013, 61), on mielestäni selkeintä valita termi pakolainen osaksi 

tutkielmani käsitevalintaa. Valitsemassani käsitteessä viittaan lisäksi nuoriin. 

Suurin osa tutkimukseeni osallistuneista on 18–20-vuotiaita, jolloin he lasten-

suojelulain (714/2007) määritelmän mukaan ovat nuoria. Vaikka osa heistä on 

vanhempia kuin 20 vuotta, tekstin sujuvoittamisen vuoksi käytän tutkielmani in-

formanteista kuitenkin käsitettä nuori.  

Yksin alaikäisinä tulleita turvapaikanhakijoita on perinteisesti saapunut Suo-

meen vuosittain keskimäärin noin 100–200. Poikkeuksena tästä on kuitenkin 

esimerkiksi vuosi 2008, jolloin tulijoita oli 706. Vuonna 2015 yksin alaikäisinä 

tulleita turvapaikanhakijoita saapui Suomeen ennätysmäärä 3024, mikä tarkoit-

taa, että tulijoiden määrä kasvoi tuolloin 15-kertaiseksi edelliseen vuoteen ver-

rattuna. Vuonna 2016 tulijoiden määrä kuitenkin jälleen laski, jolloin tulijoita oli 

401. (ks. Turvapaikka- ja pakolaistilastot 2017.) Verrattuna koko Euroopan tuli-

jamääriin, Suomeen yksin tulevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrät 

ovat pieniä. Vuonna 2015 koko Eurooppaan saapui 102 685 yksin alaikäisenä 

tullutta turvapaikanhakijaa ja vuonna 2016 heitä oli 65 560. (ks. Eurostat 2017.) 

Taulukosta 1 käy tarkemmin ilmi yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden turvapai-

kanhakijoiden määrän kehitys kymmenen vuoden ajalta. 

Yksin alaikäisinä turvapaikanhakijana tulleet ovat hyvin heterogeeninen ryhmä 

(Kidane 2007, 147). He eroavat toisistaan osin kansallisuudeltaan, etniseltä, kult-

tuuriselta, uskonnolliselta ja sosioekonomiselta taustaltaan sekä iältään ja suku-

puoleltaan (Björklund 2015, 9). Useimmat yksin alaikäisinä Suomeen tulleet 

turvapaikanhakijat ovat lähtöisin Somaliasta, Irakista ja Afganistanista. Nämä 

kolme maata ovat pitkään olleet tulijatilastoissa kärjessä, vaikka joinain vuosina 

muistakin maista on hetkellisesti ollut suurempi määrä tulijoita. Tilastoista on 

havaittavissa, että Syyriasta tulleiden määrä on viime vuosina kasvanut. Maan 

pitkittynyt sotatilanne on ajanut syyrialaiset etsimään turvaa. Ennätysvuonna 

2015 yksintulleita alaikäisiä turvapaikanhakijalapsia saapui Suomeen eniten Af-

ganistanista (1915), Irakista (635), Somaliasta (253) ja Syyriasta (40). Vuonna 

2016 eniten tulijoita oli Afganistanista (109), Syyriasta (97), Irakista (65) ja So-

maliasta (41). (ks. Turvapaikka- ja pakolaistilastot 2017.) 
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Taulukko 1. 

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä vuosit-

tain. 

 

    

              

   

 

 

 

 

 

 

 

      

(Turvapaikka- ja pakolaistilastot 2017.) 
                                                              * saapuneiden määrä 1-9/2017  

 

Yksin alaikäisinä tulleet turvapaikanhakijat ovat tyypillisimmin 15–17-vuotiaita 

poikia. Jonkin verran saapuu myös ihan pieniä lapsia, jotka yleensä tulevat maa-

han sukulaisten tai tuttavien saattamana. (Yksintulleet 2009, 6; ks. myös Euroo-

pan muuttoliikevirasto, 47). Yksin alaikäisinä tulleet turvapaikanhakijoista poi-

kia on ollut keskimäärin noin 80 % ja tyttöjä noin 20 % (ks. Eurostat 2017). Tyt-

töjen vähäisempi määrä johtuu siitä, että heillä on vaara joutua raiskatuksi ja/tai 

siepatuksi matkalla sekä kulttuurikohtaisista eroista (esim. Yksintulleet 2009, 6). 

Yleisimmin vanhemmat päättävät lapsen tai nuoren turvapaikanhakijaksi lähte-

misestä toivoen hänelle hyvää tulevaisuutta. Myös lapsen tai nuoren sisarukset 

tai esimerkiksi isovanhemmat voivat päättää lähdöstä. (Helander & Mikkonen 

2002, 49.) Turvapaikanhakijaksi lähtevän lapsen valikoitumisen periaatteita on 

vaikea identifioida. Esimerkiksi Somaliasta lähetetään pieniä lapsia länsimaihin 

VUOSI MÄÄRÄ 

2017* 116 

2016 401 

2015 3024 

2014 196 

2013 156 

2012 167 

2011 150 

2010 329 

2009 557 

2008 706 

2007 98 
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sukulaisten mukana, kun taas Irakin kurdialueilta lähetetään yleensä perheen toi-

seksi vanhin poika. Yleensä turvapaikkaa hakevat lapset ovat oleskelleet Schen-

gen-alueella ennen Suomeen tuloaan. EU-alueelle heidän arvellaan pääsevän toi-

sen henkilön passilla. Turvapaikkaa hakiessaan heillä ei yleensä ole esittää todis-

teita henkilöllisyydestään. (Yksintulleet 2009, 6.)  

Lähtökohtaisesti yksin alaikäisinä Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille 

myönnetään oleskelulupa (Euroopan muuttoliikevirasto 2016, 47). Kielteisiä 

oleskelulupapäätöksiä annettiin yksin alaikäisinä Suomeen tulleille vuonna 2015 

yhteensä kaksi kappaletta (ks. Turvapaikka- ja pakolaistilastot 2017). Vuonna 

2016 maahanmuuttopolitiikkaa kuitenkin tiukennettiin. Ulkomaalaislaista 

(301/2014) poistettiin säädös humanitaarisesta suojelusta oleskeluluvan perus-

teena. Lisäksi maahanmuuttovirasto tiukensi linjaansa arvioimalla Afganistanin, 

Irakin ja Somalian turvallisiksi maiksi palata. (esim. YLE 2016.) Tiukennusten 

seurausten voi tulkita näkyvän yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden oleskelulu-

pien myöntämisessä. Vuonna 2016 yksin alaikäisinä Suomeen tulleille turvapai-

kanhakijoille annettiin yhteensä 141 kielteistä oleskelulupapäätöstä. (ks. Turva-

paikka- ja pakolaistilastot 2017.) Lisäksi tiukentuneen linjan voi tulkita näkyvän 

siinä, että myös yksin alaikäisinä Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille on 

myönnetty tilapäisiä, kestoltaan vuodesta kolmeen vuoteen, oleskelulupia. Kiel-

teinen oleskelulupapäätös tai lyhyt tilapäinen oleskelulupa tekevät yksin alaikäi-

sinä turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden lasten ja nuorten elämästä epävar-

maa, kun tulevaisuutta ei voi suunnitella. Lyhyet, tilapäiset oleskeluluvat hidas-

tavat yksin tulleiden lasten ja nuorten kotoutumista sekä vaikeuttavat lähtömaan 

traumoista toipumista. (ks. Helsingin Sanomat 10.8.2017, 16.8.2017.) 

Yleisesti yksin alaikäisinä tulleet turvapaikanhakijat nähdään erityisen haavoit-

tuvassa asemassa olevana ryhmänä (Björklund 2014, 61). Useilla yksin alaikäi-

sinä tulleilla turvapaikanhakijoilla on taustallaan vaikeita kokemuksia niin koti-

maasta kuin pakomatkaltakin. Monet heistä ovat eriasteisesti traumatisoituneita. 

Yksin alaikäisinä tulleet turvapaikanhakijat ovat esimerkiksi voineet nähdä tai 

kokea tapahtuman, johon on liittynyt kuolema tai loukkaantuminen. Myös hei-

dän oma fyysisen koskemattomuutensa on voinut vaarantua. (Mustonen & Alan-

ko 2011, 12–13.) Yksin alaikäisinä tulleet turvapaikanhakijat ovat joutuneet 

eroon perheestään ja kotimaastaan. Heidät on irrotettu tutusta ympäristöstä: van-
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hemmista, perheestä ja suvusta, ystävistä, kodista ja koulusta.  (Helander & 

Mikkonen 2002, 25.) Uudessa maassa he kohtaavat samat kotoutumiseen liitty-

vät haasteet ja vaikeudet kuin perheensä kanssa tulleet maahanmuuttaja- ja pako-

laislapset ja -nuoret, mutta yksin tulleina heidän on selvittävä niistä ilman läsnä 

olevan oman perheen tukea (Björklund 2014, 63). Yksin alaikäisinä turvapai-

kanhakijoina tulleet lapset ja nuoret saattavat masentua, kokea ahdistusta, surua, 

pelkoa ja syyllisyyttä (Derlyun & Broekaert 2007, 143; ks. myös Kaukko 2015, 

44). 

Haavoittuvuuden negatiivinen sekä lapsia ja nuoria stigmatisoiva identiteetti on 

kyseenalaistettu useissa tutkimuksissa, vaikka sen lähtöajatus ei ole paha. Yksin 

alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden kohdalla haavoittuvuutta, siihen kuu-

luvaa traumaa, trauman vaikutuksia ja passiivista olosuhteiden uhriksi joutumis-

ta on kuitenkin korostettu liikaa, jolloin monet muut heihin liittyvät asiat ovat 

jääneet lähes huomioimatta. Tutkimuksissa onkin todettu, että yksin alaikäisinä 

tulleet turvapaikanhakijat ovat haavoittuvuudestaan huolimatta ”sitkeitä sissejä”. 

(Björklund 2014, 61.) Heillä on todettu olevan henkilökohtaisia, perheeseen liit-

tyviä ja ympäristöön liittyviä suojatekijöitä, jotka auttavat heitä selviytymään. 

Henkikökohtaisia suojatekijöitä ovat esimerkiksi älykkyys, pärjääminen ja lep-

poisa luonne. Perheeseen liittyvät suojatekijät tarkoittavat emotionaalista suhdet-

ta vanhempaan tai vanhempiin, vanhemmilta saatavaa tukea tai läheistä suhdetta 

muihin aikuisiin. Ympäristö tarjoaa suojaavana tekijänä sosiaalista tukea, jota 

yksin alaikäisinä tulleet turvapaikanhakijalapset ja -nuoret erityisesti tarvitsevat, 

jos perheestä ei ole tietoa. (Carlson ym. 2012; ks. Björklund 2014, 63.) Yksin 

alaikäisinä tulleet turvapaikanhakijat ovat usein määrätietoisia nuoria toimijoita, 

jotka käyttävät erilaisia strategioita navigoidessaan poliittisissa, sosiaalisissa, 

kulttuurisissa ja taloudellisissa ympäristöissä (Björklund 2015, 10). 

 

2.2 Yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden ja pako-

laistenvastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmä  

Suomeen saapuessaan yksin tullut alaikäinen lapsi jättää turvapaikkahakemuk-

sen henkilökohtaisesti rajaviranomaiselle tai poliisille. Turvapaikkaprosessi on 

monivaiheinen ja sen aikana yksintullut alaikäinen turvapaikanhakija kohtaa pal-

jon viranomaisia. (Mustonen & Alanko 2011, 16–18.) Liitteessä 1 esittelen tar-
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kemmin yksin alaikäisenä tulleen turvapaikkaprosessia kaavion muodossa. 

Suomeen saapumisen jälkeen yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat sijoite-

taan tavallisimmin ryhmäkoteihin. Ryhmäkotien toimintaa ohjaa laki kansainvä-

listä suojelua hakevan vastaanotosta (746/2011). Ryhmäkodit ovat ikään kuin 

lapsia varten perustettuja vastaanottokeskuksia. (esim. Parsons 2010, 35–36.) 

Ryhmäkodit vastaavat lapsen majoituksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä tar-

joavat lapselle vastaanottolain (746/ 2011) mukaiset vastaanottopalvelut: sosiaa-

lipalvelut, käyttörahan, terveydenhuollon ja tulkkauksen. Kunta, jossa ryhmäkoti 

sijaitsee puolestaan järjestää oppivelvollisuusikäisille lapsille perus- ja esiope-

tuksen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 15.) Yksin alaikäisenä Suomeen tul-

leella turvapaikanhakijalapsella on oikeus myös lastensuojelulain (417/2007) 

mukaisiin palveluihin, jos hänellä todetaan lastensuojelun tarve. Lastensuojelu-

tarpeen arvioinnissa arvioidaan, riittävätkö ryhmäkodin järjestämät palvelut. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) 

Ryhmäkodissa tai muussa asuinyksikössä voi asua seitsemän lasta tai nuorta ja 

samaan rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta ja nuorta. Ryhmäko-

dissa työskentelee vähintään seitsemän sosiaalialan koulutuksen saanutta ohjaa-

jaa. Asiakasmäärä, työntekijöiden määrä ja -kelpoisuudet ovat näin ollen samat 

kuin lastensuojelulaitoksissa. (Vastaanottolaki 746/2011, 17 §; Lastensuojelulaki 

417/2007, 59 §, 60 §.) Ryhmäkodin henkilökuntaan kuuluu lisäksi ainakin johta-

ja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja. 16–17-vuotiaat yksin tulleet nuoret 

voidaan mahdollisuuksien mukaan sijoittaa tukiasumisyksiköihin ryhmäkodin si-

jaan. (esim. Parsons 2010, 35–36.) Vaihtoehto ryhmäkodille tai tukiasumiselle 

on sijoittaa yksintullut lapsi olosuhdeselvityksen perusteella yksityismajoituk-

seen sukulais- tai tuttavaperheen luokse, jolloin perhe huolehtii lapsen arjesta ja 

ryhmäkoti järjestää muut palvelut (esim. Björklund 2014, 23). Yksintulleita on 

sijoitettu myös sisäoppilaitostyyppisiin kansanopistoihin (esim. Parsons 2010, 

36; Yksintulleet 2009, 22). 

Kaikille yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille määrätään Suomessa 

edustaja. Edustajan määräämisestä säädetään vastaanottolaissa (746/2011) sekä 

kotoutumislaissa (1386/2010). Edustajaa hakee käräjäoikeudelta se vastaanotto- 

tai järjestelykeskus, jonka asiakkaaksi yksin tullut lapsi on rekisteröity. Vastaan-

ottokeskuksen tuomiopiirissä sijaitseva käräjäoikeus määrää edustajan. Edusta-
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jan tehtävään on kelpoinen suostumuksensa antanut täysivaltainen henkilö, joka 

kykenee tehtävän moitteettomaan hoitamiseen. (Vastaanottolaki 746/2011, 39 §, 

40 §; Kotoutumislaki 1386/2010, 57 §.) Edustaja on lapsen ainoa laillinen huol-

tajan puhevaltaa käyttävä henkilö ja hänen tehtävänään on valvoa, että lapsen etu 

otetaan huomioon mahdollisimman hyvin. Edustajan tehtäviin kuuluu keskeise-

nä yhteydenpito eri viranomaisiin, oikeusavustajaan ja muihin turvapaikkapro-

sessitahoihin. Edustaja on mukana kaikissa lapsen virallisissa tapaamissa kuten 

esimerkiksi turvapaikkapuhuttelussa- ja kuulustelussa. (Maahanmuuttovirasto 

2016a, 14.) Edustajan tehtäviin eivät kuulu lapsen päivittäinen hoito ja kasvatus 

tai muu huolenpito (Vastaanottolaki 746/2011, 41 §; Kotoutumislaki 1386/2010, 

57 §). 

Oleskeluluvan saatuaan yksintullut alaikäinen turvapaikanhakija tarvitsee Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) osoituksen kuntapaikasta. Tä-

män jälkeen kunta on vastuussa lapsesta, lapsen kasvatuksesta ja kotoutumisesta. 

Yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana tullut, oleskeluluvan saanut lapsi tai nuori 

siirtyy ryhmäkodista kotoutumisyksikköön: perheryhmäkotiin tai tuettuun asu-

miseen taikka jatkaa yksityismajoituksessa tai kansanopistossa asumista. Kun-

nan asukkaana yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tullut lapsi on 

oikeutettu kaikkiin tarvitsemiinsa kunnan palveluihin. Lapselle nimetään kun-

nasta oma sosiaalityöntekijä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 25–30.)  

Kotoutumisyksiköiden toimintaa ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä 

(1386/2010). Myös lastensuojelulaki (417/2010) ja sosiaalihuoltolaki 

(1301/2014) ovat yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaislasten kotouttami-

sessa keskeisiä. Perheryhmäkodissa ja muissa kotoutumisyksiköissä lasten ja 

nuorten määrä sekä hoito- ja kasvatustehtävissä toimivien työntekijöiden määrä 

ja kelpoisuudet ovat samat kuin ryhmäkodeissa tai lastensuojelulaitoksissa (Ko-

toutumislaki 1386/2010 28 §; Lastensuojelulaki 417/2010 58–60 §). Kotoutu-

misyksiköissä tavoitteena on kotoutumislain (1386/2010) mukaisesti lapsen ko-

toutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen 

ja ylläpitäen.  

Yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tulleen lapsen saatua oleskelu-

luvan, hänen huoltajiensa on mahdollista hakea oleskelulupaa Suomeen per-

hesiteen perusteella (Maahanmuuttovirasto 2016b). Perheenyhdistämisen ehdot 
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ovat tiukentuneet vuonna 2010 ulkomaalaislakiin (301/2004) tehtyjen muutosten 

myötä (esim. Työ- ja elinkeinoministeriö 2014). Tämän jälkeen myönteisiä pää-

töksiä perheenyhdistämishakemuksiin ei enää ole juuri tullut (ks. Oleskelulupati-

lastot 2017). Jos perheenyhdistäminen kuitenkin toteutuu, lapsi tai nuori muuttaa 

perheryhmäkodista tai muusta kotoutumisyksiköstä perheen saavuttua Suomeen. 

Muutoin yksin alaikäisenä tulleen pakolaisnuoren on muutettava ja itsenäistyttä-

vä kotoutumisyksiköstä 18 vuotta täytettyään. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2014.)  

Kotoutumisyksikön ohjaus ja tuki päättyvät, kun nuori täyttää 18 vuotta, samoin 

edustajan tehtävät lakkaavat. Nuoret harjoittelevat itsenäistymistaitoja perhe-

ryhmäkodissa tai muussa kotoutumisyksikössä asuessa, mutta taidot harvoin riit-

tävät nuorten muutettua yksin asumaan riippumatta siitä, kuinka kauan nuoret 

ovat ehtineet asua Suomessa. Usein nuoret tarvitsevat jälkihuollon ohjausta ja 

tukea omien asioidensa hoitamisessa ja arjen hallinnassa opetellessaan itsenäistä 

elämää. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 28–29, 31.) Yksin alaikäisinä Suo-

meen tulleiden pakolaisnuorten jälkihuollosta säädetään kotoutumislaissa 

(1386/2010). Yksin alaikäisinä Suomeen tulleille ja oleskeluluvan saaneille pa-

kolaisnuorille voidaan kotoutumisen tukemiseksi ja edistämiseksi järjestää jälki-

huollon toimenpiteitä ja palveluja (Kotoutumislaki 1386/2010, 26 §). Nuori voi 

olla jälkihuollon tukitoimien piirissä 21-vuotiaaksi saakka. Oikeus jälkihuoltoon 

lakkaa kuitenkin tätä aiemmin, jos nuoren huoltaja tulee Suomeen. (Mt., 27 §.) 

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten jälkihuollon tarvetta on li-

sännyt se, että perheenyhdistämiset ovat vaikeutuneet, ja etteivät ne yleensä to-

teudu. Nuoret tarvitsevat psykososiaalista tukea oman elämänsä hallintaan. He 

tarvitsevat jälkihuollon ohjausta ja tukea myös opiskeluun ja työelämään siirty-

miseen liittyen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 28–29.) Eri kunnissa yksin 

alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten jälkihuolto ja tukitoimet eroavat jossain 

määrin toisistaan (Björklund 2014, 17). Yksin alaikäisinä tulleiden pakolaisnuor-

ten jälkihuoltoon on mahdollista sisällyttää ensinnäkin sosiaalityöntekijän teke-

mä jälkihuolto, johon kuuluu muun muassa asiakassuunnitelmien laadinta ja seu-

ranta sekä psykososiaalinen tuki. Lisäksi jälkihuoltoon voi myös kuulua muita 

palveluja esimerkiksi arjen ohjausta ja tukea nuorelle. (Työ- ja elinkeinoministe-

riö 2014, 29–30.) 
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3 PERHE YKSIN TULLEIDEN TURVAPAIKANHAKIJA- JA 

PAKOLAISLASTEN JA -NUORTEN ELÄMÄSSÄ 

3.1 Lainsäädännölliset oikeudet perheeseen ja perheenyhdistämi-

seen 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (1948) mukaan ihmisoi-

keudet ovat jokaiselle ihmiselle universaalisti kuuluvia perustavanlaatuisia oike-

uksia. Oikeus perheen perustamiseen on yksi perustavanlaatuisista ihmisoikeuk-

sista. Perhe katsotaan yhteiskunnan luonnolliseksi ja perustavaksi ydinosaksi, 

jolla on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan. (Mt., 16.artikla.) YK:n ihmisoi-

keuksien yleismaailmallinen julistus (1948) koskee niin aikuisia kuin lapsiakin, 

mutta erityisesti lapsia koskevia oikeuksia määritellään erikseen YK:n yleisso-

pimuksessa lapsen oikeuksista (1989), johon myös lapsen oikeus perhe-elämään 

on kirjattu (16. artikla). Perhe-elämän oikeudesta säädetään lisäksi sekä Suomen 

perustuslaissa (731/1999) että Euroopan unionissa. Esimerkiksi Euroopan unio-

nin perusoikeuskirjan (2012/C 326/02) mukaan kaikilla lapsilla on oikeus ylläpi-

tää henkilökohtaisia suhteita molempiin vanhempiinsa sekä pitää säännöllisesti 

yhteyttä heihin, ellei se ole vastoin lapsen etua (24. artikla). 

Suomi on sitoutunut sekä kansainvälisillä sopimuksilla että kansallisella lainsää-

dännöllä takaamaan lapsille suojelun ja huolenpidon (Parsons 2010, 75). Lähtö-

kohtaisesti perhe on lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen luonnollinen 

ympäristö. Vanhemmilla on ensijaisesti vastuu ja velvollisuus lastensa kasvatta-

misesta ja muusta huolenpidosta. (YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, 

5. artikla, 18. artikla; Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983/361, 4 

§.) Jos lapsi on vailla perheen turvaa tai hänen etunsa mukaista ei ole elää per-

heensä kanssa, hänellä on oikeus valtion erityiseen suojeluun ja tukeen (YK:n 

yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, 20. artikla; Lastensuojelulaki 417/2007, 4 

§).  

Lapsella, joka hakee pakolaisasemaa, yksin tai yhdessä vanhempiensa kanssa, on 

oikeus saada asianmukaista suojelua tai humanitaarista apua. Jos pakolaislapsen 

vanhemmat tai muut perheenjäsenet ovat kadonneet, valtion on osallistuttava 

kansalaisjärjestöjen ponnisteluihin lapsen vanhempien tai perheenjäsenten jäljit-

tämiseksi, jotta lapsen ja hänen perheensä jälleenyhdistyminen voisi toteutua. 

(YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, 22.artikla.) Lapsen perheen jäljit-
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täminen tehdään kuitenkin vain, jos se ei saata lasta tai hänen perheenjäseniään 

vaaraan (Separated Children in Europe 2009, 27). Jos yksin alaikäisenä Suo-

meen tulleen turvapaikanhakijalapsen tai -nuoren perheen olinpaikka ei ole tie-

dossa, perheen olinpaikan jäljittämiseksi voidaan käyttää Punaisen Ristin henki-

löhakua. Punaisen Ristin yhdistykset tekevät työtä perheiden jäljittämiseksi ja 

yhdistämiseksi eri puolilla maailmaa. Yksin alaikäisenä tulleen turvapaikanhaki-

jan edustaja täyttää jäljittämisprosessin käynnistävät lomakkeet yhdessä alaikäi-

sen kanssa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 22.)  

Yksin alaikäisenä tulleiden turvapaikanhakijoiden kadonneet perheenjäsenet 

saattavat löytyä turvapaikanhakijoina toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta. 

Lisäksi on mahdollista, että yksin tulleen perheenjäsenet ovat jo pidempään asu-

neet jossain Euroopan unionin maassa. Perheenjäsenten olinpaikka on voinut ol-

la yksin tulleen tiedossa, mutta syystä tai toisesta hän on päätynyt johonkin toi-

seen Euroopan unionin maahan turvapaikanhakijaksi. (ks. Mikkonen ym. 2002, 

36.) Euroopan unionin Dublin-asetuksen perusperiaatteena on, että päävastuun 

turvapaikanhakijan hakemuksen käsittelystä ottaa se jäsenvaltio, jolla on ollut 

keskeisin rooli turvapaikanhakijan maahantulossa tai oleskelussa Euroopan 

unionin alueella. Perhesyyt ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, kun jäsen-

valtioiden vastuuta turvapaikkahakemuksen käsittelystä määritellään. Jos yksin 

alaikäisenä turvapaikanhakijana tulleen perheenjäseniä oleskelee toisessa Eu-

roopan unionin jäsenvaltiossa, perhe tulisi Dublin-asetuksen mukaan jälleenyh-

distää samaan jäsenvaltioon. Dublin-asetus huomioi perhesuhteiden lisäksi myös 

muut yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana tulleen sukulaissuhteet jälleenyhdis-

tämisen perusteena. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 604/2013.) 

Ulkomaalaislain (301/2004) yhtenä tarkoituksena on hallitun maahanmuuton ja 

kansainvälisen suojelun antamisen edistäminen ihmis- ja perusoikeuksia kunni-

oittaen sekä huomioiden Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. Ulko-

maalaislaki (301/2004) kunnioittaa ihmis- ja perusoikeuksia esimerkiksi siten, 

että Suomeen on mahdollista hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Kun 

yksin alaikäisenä Suomeen tullut turvapaikanhakijalapsi on saanut oleskelulu-

van, hänen huoltajansa on mahdollista hakea oleskelulupaa Suomeen (ks. Maa-

hanmuuttovirasto 2016b). Tällöin yksin alaikäisenä Suomeen tullut lapsi katso-

taan perheenkokoajaksi, jolla tarkoitetaan henkilöä, jonka Suomessa oleskelun 
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perusteella haetaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella ulkomailla olevalle 

perheenjäsenelle (Ulkomaalaislaki 301/2004, 3 §). 

2000-luvun alussa perhesiteisiin perustuvan siirtolaisuuden merkitys on kasva-

nut, mutta sille asetetut vaatimukset ovat tiukentuneet. Perheenyhdistämiset, jot-

ka koskevat kansainvälistä suojelua saaneita, EU:n ulkopuolelta tulevia, sisältää 

muita perhemuuttomuotoja enemmän ongelmia. (Fingerroos ym. 2016a, 7–8.) 

Perheenyhdistämisen ehdot tiukentuivat ensin, kun ulkomaalaislakiin (301/2004) 

tehtiin muutoksia vuonna 2010. Tuolloin esimerkiksi alaikäisyyden vaatimusta 

tiukennettiin niin, että perheenkokoajan on oltava vielä viranomaisten päätök-

senteon hetkellä alaikäinen. (Mt., 9.)  

Kun syksyllä 2015 turvapaikanhakijoita tuli Suomeen 32 476 sisäministeriössä 

ennakoitiin, että oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden omaisten per-

heenyhdistämishakemusten määrä tulisi kasvamaan. Sisäministeriö reagoi heti ja 

käynnisti lainsäädäntöhankkeen perheenyhdistämisen kriteerien tiukentamiseksi. 

(Fingerroos ym. 2016a, 9.)  Vuonna 2016 lainsäädäntöhankkeen seurauksena ul-

komaalaislakiin (301/2004) lisättiin esimerkiksi toimeentuloedellytys, jonka 

mukaan kansainvälistä suojelua saaneilta perheenkokoajilta edellytetään turvat-

tua toimeentuloa, jos he haluavat perheensä Suomeen. Yksin alaikäisinä tullei-

den turvapaikanhakijoiden kohdalla lapsen etu otetaan huomioon, mutta periaat-

teessa toimeentulotukiedellytys koskee myös heitä. Toimeentuloedellytystä ei 

sovelleta siinä tapauksessa, jos perheenkokoajalla on pakolaissatus ja perheen-

yhdistämishakemus on jätetty kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun perheenko-

koaja on saanut tiedoksi päätöksen pakolaisstatuksesta. (Ulkomaalaislaki 

301/2014, 114 §.) 

Vuoden 2010 jälkeen myönteisiä päätöksiä yksin alaikäisinä turvapaikanhakijoi-

na tulleiden perheenyhdistämishakemuksiin ei enää juuri ole tullut ja hakemus-

ten jättäminen on vähentynyt. Vuonna 2013 alaikäisten perheenyhdistämisha-

kemuksia jätettiin yhteensä 157, joista ainoastaan yksi hakemus sai myönteisen 

päätöksen. Vuonna 2014 hakemuksia jätettiin 43, joista kymmeneen tuli myön-

teinen päätös. Vuonna 2015 hakemuksia oli 20, joista viisi sai myönteisen pää-

töksen. (ks. Kuusisto-Arponen 2016, 95; Oleskelulupatilastot 2017.) Edelleen 

vuonna 2016 jätettiin vain 17 hakemusta, joista 11:een tuli myönteinen päätös 

(Oleskelulupatilastot 2017). Hakemusten jättämisen väheneminen johtuu ennen 
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kaikkea hakuprosessin vaikeutumisesta. Hakemusten vähenemisestä riippumatta 

yksin alaikäisinä turvapaikanhakijoina tulleiden lasten perheenyhdistämisille oli-

si edelleen tarve. (Kuusisto-Arponen 2016, 95.) 

Perheenyhdistämisen hakeminen on kallista ja siihen liittyy paljon byrokratiaa 

(Fingerroos 2016, 66). Perheiden on maksettava kaikki perheenyhdistämiseen 

liittyvät kulut itse (mt.,72). Suomessa asuva perheenkokoaja ei voi laittaa per-

hesiteeseen perustuvaa oleskelulupahakemusta vireille hakijan puolesta. Per-

heenyhdistämishakemuksen voi laittaa vireille ainoastaan ulkomailla asuva haki-

ja itse. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksin alaikäisenä Suomeen turva-

paikanhakijana tulleen, oleskeluluvan saaneen lapsen huoltajien on laitettava 

perheenyhdistämishakemus vireille Suomen ulkoasianministeriön valtiokohtai-

sesti määrittämässä Suomen edustustossa. Perheenyhdistämistä hakevilla on ol-

tava voimassaoleva passi tai muu matkustusasiakirja ja heidän on oleskeltava 

laillisesti siinä valtiossa, jossa hakemus laitetaan vireille. (ks. Maahanmuuttovi-

rasto 2016c.) Matkustaminen määriteltyyn Suomen edustustoon saattaa olla per-

heille vaikeaa etenkin Afrikassa ja Aasiassa, sillä matkat edustustoihin ovat 

usein pitkiä, kalliita ja vaarallisia. Passin tai muun matkustusasiakirjan sekä lail-

lisen oleskeluoikeuden osoittavan todistuksen hankkiminen on usein hankalaa ja 

kallista. (Fingerroos ym. 2016a, 10–11).  

Alaikäisen perheenkokoajan perheenjäsenelle oleskeluluvan myöntäminen edel-

lyttää, että perheenkokoaja on alaikäinen ja naimaton sinä päivänä, jolloin per-

heenjäsenen oleskeluluvasta tehdään viranomaisen päätös (Ulkomaalaislaki 

301/2004, 38 §). Lisäksi hakijan ja lapsen välinen perheside on osoitettava luo-

tettavalla asiakirjaselvityksellä (Maahanmuuttovirasto 2016b). Luotettavan asia-

kirjaselvityksen antamisesta hankalaa tekee se, että kaikilla hakijoilla ei välttä-

mättä ole lastensa syntymätodistuksia ja niiden hankkiminen jälkeenpäin on lä-

hes mahdotonta. Jos biologisesta sukulaisuudesta ei saada riittävää selvyyttä, 

Maahanmuuttovirasto voi varata perheenjäsenille tilaisuuden osallistua DNA-

tutkimukseen. (Fingerroos 2016, 69–70.)  Jos Suomessa oleva perheenkokoaja 

on kasvattilapsi, edellytetään luotettavaa selvitystä siitä, että tosiasiallinen huol-

tosuhde vanhemman ja kasvattilapsen välillä on ollut olemassa jo ennen kasvat-

tilapsen Suomeen saapumista (Maahanmuuttovirasto 2016b). Perheenyhdistä-

misprosessiin kuuluu yleensä perhesidehaastattelu, joka toteutetaan hakijoille 
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määrätyssä Suomen edustustossa ja perheenkokoajalle Maahanmuuttovirastossa. 

Perhesidehaastattelussa selvitetään, onko hakijan ja perheenkokoajan perhe-

elämä ollut lähtömaassa todellista, ja ovatko heidän väliset perhesiteensä todet-

tavissa. (Fingerroos 2016, 70.) Lapsen kuuleminen on toteuttava ikätasoisesti 

(Kuusisto-Arponen 2016, 99). 

Yksin tulleen alaikäisen edustajalla on perheenyhdistämisen hakemisessa kes-

keinen rooli. Edustaja ja lakimies keskustelevat lapsen kanssa perheenyhdistä-

misprosessin käynnistämisestä. Tarvittaessa edustaja auttaa lasta yhteydenpidos-

sa perheeseen sekä ohjeistaa lapsen perhettä perheenyhdistämishakemuksen laa-

timisessa. Edustaja ei voi tehdä hakemusta perheen puolesta. Edustaja on muka-

na niissä perheenyhdistämisprosessin vaiheissa, jotka koskevat hänen edustetta-

vaansa. Näin ollen edustaja on lapsen mukana esimerkiksi pehesidehaastattelus-

sa ja DNA-tutkimuksissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 22–23.) Maahan-

muuttovirasto voi myös pyytää edustajalta lausuntoa edustettavan tilanteesta 

perheenyhdistämishakemuksen liitteeksi.  Samoin Maahanmuuttovirasto voi 

tehdä lausuntopyynnön lapsen kotikunnan sosiaalityöntekijälle. (Kuusisto-

Arponen 2016, 102.) 

Päätöksen perheenyhdistämishakemukseen tekee Maahanmuuttovirasto. Päätök-

set perustuvat pitkälti perhesiteen olemassaolon arvioon. (Fingerroos 2016, 71–

72.)YK:n lapsenoikeuksien yleissopimuksen (1989) mukaan lapsen tai hänen 

vanhempiensa perheen jälleenyhdistämistä koskevat hakemukset tulisi käsitellä 

kiireellisesti, myönteisesti ja humaanisti (10. artikla). Ulkomaalaislain 

(301/2004, 69 a §) mukaan perheenyhdistämishakemuksen käsittelyaika on yh-

deksän kuukautta. 

 

3.2 Perhe ja perhesuhteiden merkitys  

Ihmisen elämänkaareen mahtuu erilaisia perheitä lapsuuden perheestä myöhem-

min perustettuun ”omaan” perheeseen. Perheen yleispätevä määrittely on viime 

aikoina vaikeutunut, sillä perhemuodot ovat moninaistuneet ja erilaiset perhe-

kulttuurit imevät vaikutteita toisiltaan. (Jallinoja ym. 2014, 7.) Perheellä tarkoi-

tetaan myös eri yhteiskunnissa eri asioita (Forsberg 2003, 11). Toisaalta perheet 
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perheinä voidaan nähdä jossain määrin samanlaisina. Pariskunnalle osana laa-

jempaa sukuyhteisöä syntyy yleensä lapsi tai lapsia, joiden hoito ja kasvatus vaa-

tii vuosia. Kulttuurista ja sosiaalisista käytännöistä, ajasta ja paikasta riippuu, 

minkälaiseksi perheet tarkemmin muodostuvat. (Jallinoja ym. 2014, 7–8.) Esi-

merkiksi kulttuuriset käytännöt ja normit liittyen puolison valintaan, avioitu-

misikään, ehkäisyn käytön hyväksymiseen, avioliiton ulkopuoliseen seksiin, toi-

vottuun lapsimäärään ja sukupuolirooleihin vaikuttavat siihen, millaisia perheitä 

eri maissa ja eri sosiaaliluokkaan kuuluvilla on eri aikoina. Länsimaisessa per-

hekäsityksessä korostuu yksilöllisyys, romanttinen rakkaus ja puolison vapaa va-

linta. Länsimaiden ulkopuolella perhekäsitys voi puolestaan olla hyvin yhteisöl-

linen ja vanhemmat saattavat valita aviopuolison lapsilleen. (ks. Therborn 2004.)  

Pro gradussani käsitän yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten per-

hesuhteet suomalaista ydinperhettä laajemman perhekäsityksen kautta. Suoma-

laisessa viranomaiskäsityksessä ydinperheeksi katsotaan kokonaisuus, jonka 

muodostavat avo- ja aviopuolisot tai rekisteröidyt parisuhdekumppanit sekä hei-

dän alaikäiset lapsensa (esim. Fingerroos ym. 2016b, 25). Esimerkiksi Somalias-

sa perhekäsitys on paljon tätä laajempi, sillä siellä perheeseen katsotaan van-

hempien ja lasten lisäksi kuuluvan serkkuja, isovanhempia, tätejä, setiä, enoja, 

kasvattilapsia ja ystäviä. Koko tämä laaja perhe osallistuu lasten kasvatukseen ja 

tarjoaa lapselle elinikäisen tukiverkoston (Tiilikainen 2003, 29; Tiilikainen ym. 

2016, 47). Pro gradussani käsitän perheenjäseniksi yksin alaikäisinä Suomeen 

tulleiden pakolaisnuorten vanhempien ja sisarusten lisäksi myös heidän muut 

sukulaisensa.  

Perhesuhteilla on merkittävä vaikutus ihmisten elämään. Perhesuhteita määrittä-

vät usein samanaikaisesti, mutta jännitteisesti, niin biologiset, sosiaaliset, talou-

delliset, moraaliset kuin emotionaaliset tekijät. Perhesuhteet eroavat muista lä-

heisistä ihmissuhteista konkreettisesti perheeseen liittyvien velvoitteiden, vastui-

den ja lojaaliuden kautta. Niissä on voimakkaasti kyse hoivasta ja huolenpidosta. 

(Sevón & Notko 2008, 13.) Riippumatta kulttuurista ja sosiaalisista käytännöistä 

perheen katsotaan tarjoavan tukea, yhteisyyttä, turvallisuutta ja hyväksyntää 

muuttuvassa, epävarmassa ja globaalissa ympäristössä. Erityisesti lapsille per-

heen tarjoama taloudellinen, emotionaalinen ja sosiaalinen tuki on tärkeää. (Ste-

pien 2008, 165, 169–170; ks. Kauko 2015, 37.) 
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Yksin länsimaihin tulleet turvapaikanhakija- ja pakolaislapset ja -nuoret elävät 

ikätasonsa kehitysvaiheita- ja tehtäviä samalla, kun hakevat turvapaikkaa ja aset-

tuvat asumaan uuteen maahan (Derlyun & Broekaert 2007, 143). Perhe on yh-

dessä muiden sosiaalisten ympäristöjen kanssa lapsen ja nuoren kehityksen kon-

teksti, jossa luodaan välttämättömiä edellytyksiä kehitystehtävien myönteisille 

ratkaisuille (Korhonen & Perho 2014, 48). Varhaislapsuudessa lapselle alkaa 

muodostua oma tahto, jonka hän asettaa muiden tahtoa vastaan itsekontrollia ta-

voitellen. Leikki-iässä, lapsen aktiivisuuden kasvaessa, lapsi käy kehityskriisin 

aloitteellisuuden ja syyllisyydentunteiden välillä. Kouluiässä lapsi puolestaan ta-

sapainoilee ahkeruuden ja alemmuuden kokemusten ristiaallokossa. (Mt., 39.) 

Nuoruuden kehitysvaiheeseen kuuluvat fyysiset ja hormonaaliset muutokset, 

abstraktin ajattelun kehittyminen sekä identiteetin etsintä. Länsimaisen kehitys-

psykologisen käsityksen mukaan nuoruusiässä myös vanhemmista irrottaudutaan 

ja kaverisuhteiden merkitys kasvaa. (Leontjev 1977; Erikson 1968, 128–141; ks. 

Korhonen & Perho 2014, 43–44.) Kehitystehtävien myönteinen ratkaiseminen 

synnyttää yksilössä uusia voimia, kykyjä ja hyveitä. Johonkin kriisiin juuttumi-

nen tai kehitystehtävän epäonnistunut ratkaiseminen, voivat vaikuttaa haitallises-

ti yksilön myöhempään kehitykseen. (Korhonen & Perho 2014, 39.) Yksin ala-

ikäisinä maahan tulleiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja -nuorten on 

selvittävä kehitystehtävien ratkaisemisesta ilman läsnäolevan oman perheen tu-

kea, mikä asettaa heidät haavoittuvaan asemaan verrattuna perheensä kanssa 

eläviin samanikäisiin lapsiin ja nuoriin (Björklund 2014, 63).  

 

3.3 Transnationaalinen perhe ja transnationaaliset perhesuhteet 

Transnationalismi tarkoittaa suomeksi ylirajaisia suhteita. Steven Vertovec 

(2009, 3) määrittelee transnationalismin ei-valtiollisten toimijoiden väliseksi, 

kansallisvaltioiden rajat ylittäväksi toiminnaksi. Transnationaleeja toimijoita 

ovat yli kansallisvaltioiden rajojen verkostoituneet yksilöt sekä ei-valtiolliset or-

ganisaatiot ja -yritykset. Internationaalitoiminta puolestaan on kansallisvaltioi-

den hallitusten välistä toimintaa. (Mt.) Vertovecin (2009, 1–13) mukaan transna-

tionalismi käsittää kansallisvaltioiden rajat ylittävät henkilökohtaiset sekä yhtei-

sötason sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset ja taloudelliset verkostot. Transnatio-
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nalismi voidaan havainnollistamisen vuoksi jakaa makro-, meso -ja mikrotasoon 

(Martikainen ym. 2006, 24).  

Makrotason transnationaalisuus viittaa yleensä esimerkiksi erilaisiin kansainvä-

lisiin sopimuksiin, puitteisiin, jotka mahdollistavat ja rajoittavat yhteisöjen ja 

yksilöiden välistä toimintaa. Mesotason transnationaalisuus kuvastaa ei-

valtiollisten organisaatioiden ja -yritysten toimintaa. Mikrotason transnationaali-

suudella puolestaan viitataan ei-institutionaalisiin suhteisiin, joita yksittäisillä 

ihmisillä, perheillä ja muilla vastaavilla on ylirajaisesti. (Martikainen ym. 2006, 

24.) Kuitenkin kansallisvaltiot säätelevät ja rakenteellistavat monin tavoin sitä, 

millaiseksi mikrotason transnationaalit tai paikkojen väliset suhteet muodostuvat 

(Haikkola 2012, 29). Valtioiden maahantulo- ja kotouttamispolitiikat ja toisaalta 

valtioiden keskinäiset suhteet vaikuttavat ihmisten transnationaalisen toiminnan 

ja liikkumisen mahdollisuuksiin (Purkayastha 2005; ks. Haikkola 2012, 29).  

Pro gradussani tutkin yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisten ylirajaisia 

perhesuhteita eli heidän henkilökohtaisia, mikrotason transnationaaleja verkos-

tojaan. Tutkielmassani ymmärrän käsitteet transnationaalinen ja ylirajainen sy-

nonyymeina. Deborah Bryceson ja Ulla Vuorela (2002, 3) määrittelevät transna-

tionaalin perheen perheeksi, joka elää suurimman osan aikaa erossa toisistaan, 

kuitenkin pitäen yhteyttä säännöllisesti ja muodostamalla jotain sellaista, joka 

voidaan katsoa yhteisöllisyydeksi ja yhteistä hyvinvointia edistäväksi, jopa yli 

kansallisrajojen. Transnationaalisti elävät perheet eivät ole uusi ilmiö. Koko ih-

miskunnan historian ajan, perheet tai jotkut niiden jäsenistä ovat lähteneet liik-

keelle nälän, sotien, paremman toimeentulon ja mahdollisuuksien perässä. 

Transnationaaleja perhesuhteita voivat yhtä hyvin muodostaa koulutetut, kielitai-

toiset, uraa kansainvälisillä työmarkkinoilla luovat kosmopoliitit ammattilaiset 

kuin turvan ja paremman elämän vuoksi kotimaistaan lähteneet turvapaikanhaki-

jat, pakolaiset ja maahanmuuttajat. (Bryceson & Vuorela 2002, 7–8; ks. myös 

Fingerroos ym. 2016b, 37.) 

Siirtolaisuus ja transnationaaliset elämänolot muuttavat perheitä (Tiilikainen ym. 

2016, 45). Transnationaalit perheet eivät elä arkista elämäänsä yhdessä, vaan 

pitkienkin välimatkojen päässä, jolloin perhesuhteiden ylläpitäminen arjessa ei 

ole itsestään selvyys, vaan perheiden on luotava ylirajaisia muotoja ja tapoja yl-

läpitää perhesuhteitaan. Jokaisella perheellä ja perheenjäsenellä on oma tapansa 
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emotionaalisten ja taloudellisten perhesuhteiden ylläpitämisessä ja vahvistami-

sessa. (Bryceson & Vuorela 2002, 15–17; ks. myös Fingerroos ym. 2016b, 39.) 

Tieto- ja viestintäteknologian uusilla välineillä, kuten sähköpostilla, matkapuhe-

limilla ja digikameroilla, on hyvin keskeinen rooli transnationaalisten perhesuh-

teiden ylläpitämisessä ja vahvistamisessa (Wilding 2006; ks. Baldassar ym. 

2007, 5). Siirtotyöläisten ja pakolaisten rahalähetykset kotimaahan jääneille, 

huonoissa oloissa eläville perheenjäsenille, ovat yksi tapa osoittaa perheenjäse-

nille välittämistä ylirajojen (Baldassar ym. 2007, 80). 

Vanhemman ja lapsien asuminen ylirajaisesti erillään toisistaan, ei välttämättä 

tarkoita emotionaalisen siteen heikkoutta tai lasten hylkäämistä. Transnationaa-

lissa tilassa lapsen ja vanhemman vuorovaikutus ja kunnollinen vanhemmuus 

usein järjestellään uudelleen. Esimerkiksi työn perässä muuttaneet transnationaa-

lit äidit huolehtivat kotimaahan jääneiden lasten elättämisestä rahalähetyksin, 

mutta osoittavat myös huolenpitoa ja ylläpitävät emotionaalista sidettä esimer-

kiksi puheluissa ja kirjeissä lapsilleen. Transnationaalit äidit antavat lapsilleen 

neuvoja ja pyrkivät varmistamaan lastensa hyvinvoinnin eri tavoin. Hyvä äitiys 

voi joskus tarkoittaa sitä, että äiti elää jopa toisessa maassa, jotta kykenisi huo-

lehtimaan lapsistaan materiaalisesti paremmin ja tarjoamaan heille hyvän elä-

män. (Hondagneu-Sotelo & Avila 1997; ks. Fingerroos ym. 2016b, 39–40.)  

Yleensä ylirajaisesti erillään toisistaan asuttaessa, hoivaa ja tukea tarjoavat paitsi 

vanhemmat lapsilleen, myös aikuiset lapset ikääntyville vanhemmilleen. Aikuis-

ten lasten ja ikääntyvien vanhempien transnationaalinen hoiva on yleensä vasta-

vuoroista, ja se koostuu samoista elementeistä kuin vanhempien pienille lapsille 

tarjoama transnationaalinen hoiva. Aikuisten lasten ja ikääntyvien vanhempien 

vastavuoroinen transnationaalinen hoiva voi olla ylirajaista taloudellisesta tukea, 

ylirajaista emotionaalista ja moraalista tukea, majoittamista, käytännöllistä tukea 

tai henkilökohtaista hoivaa. Majoittaminen, käytännöllinen tuki ja henkilökoh-

tainen apu tulevat kuitenkin kyseeseen vain, jos ylirajaiset vierailut lasten ja 

vanhempien välillä ovat mahdollisia. Pakolaisten, jotka asuvat ylirajaisesti eril-

lään ikääntyvistä vanhemmistaan ei ole mahdollista toteuttaa kaikkia transnatio-

naalisen hoivan muotoja, sillä yleensä heidän ei ole mahdollista palata käymään 

vanhempiensa luona lähtömaassa. (Baldassar ym. 2007, 80–100.)  
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4 AIKAISEMPI TUTKIMUS YKSIN ALAIKÄISINÄ TUL-

LEISTA TURVAPAIKANHAKIJOISTA JA PAKOLAISISTA 

SEKÄ TRANSNATIONAALEISTA PERHESUHTEISTA 

4.1 Tutkimus yksin alaikäisinä tulleista turvapaikanhakijoista ja 

pakolaisista 

Tutkimus koskien yksin alaikäisinä maahan tulleita turvapaikanhakijoita ja pa-

kolaisia on verrattain uutta sekä kansainvälisesti että Suomessa. Kansainvälisesti 

yksin alaikäisinä tulleita turvapaikanhakijoita on tutkittu kohtalaisen paljon. 

Esimerkiksi ruotsalaisen Ulrika Wernesjön (2014) kolmesta osasta koostuvan 

väitöstutkimuksen mukaan yksin alaikäisinä tulleet turvapaikanhakijalapset ovat 

erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, ja heillä on muita lapsia suu-

rempi riski emotionaalisiin ongelmiin tai sairastua psyykkisesti. Wernesjön 

(2014) tutkimustulokset osoittavat myös, että yksin alaikäisinä tulleet turvapai-

kanhakijat kokevat kuuluvuuden ja kodin tunnetta uudessa ympäristössään Ruot-

sissa. Kokemukset rasismista ja toiseudesta tekevät kuitenkin kotiutumisen haas-

tavaksi (mt.). 

Brittiläisen Ravi K.S. Kohlin tutkimus keskittyy pääasiassa tarkastelemaan yksin 

alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää ja sosiaali-

työntekijän toimintaa osana sitä. Kohlin (2006) mukaan Britanniassa yksin ala-

ikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden uuteen ympäristöön kotiutumiseen si-

sältyy paljon erilaisia haasteita ja sosiaalipalveluita on siellä perinteisesti syytet-

ty kykenöttämäksi vastaamaan yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden 

tarpeisiin. Kohlin (2006, 2007) keskeiset tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, 

että sosiaalityöntekijät osaavat tukea lapsia ja nuoria uuteen ympäristöön kotiu-

tumisessa tarkoituksenmukaisesti käytännöllisen ja terapeuttisen tuen sekä 

kumppanuuden rakentamisen keinoin.  

Belgiassa Marianne Vervliet (2013) on tutkinut yksin alaikäisinä maahan tullei-

den mielenterveyttä, ja yksintulleilla olevia tavoitteita ennen ja jälkeen vastaan-

ottomaahan saapumista. Vervlietin (2013) tutkimustulosten mukaan ahdistus, 

masennus ja traumaperäinen stressihäiriö ovat yksin alaikäisinä maahan tulleilla 

turvapaikanhakijoilla yleisiä. Vervlietin (2013) tutkimuksen mukaan yksin ala-

ikäisinä turvapaikanhakijoina maahan tulleiden nuorten tavoitteena oli kotimaas-

ta lähtiesssään löytää turvallinen ympäristö. Vastaanottomaassa nuorten tavoit-
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teena oli saada oleskelulupa, hakea perheenyhdistämistä, opiskella, löytää työtä 

ja ansaita rahaa. 

Suomessa tieteellistä tutkimusta yksin alaikäisinä tulleista turvapaikanhakija- ja 

pakolaislapsista ja -nuorista on ilmestynyt jonkin verran. Mervi Kaukko (2015) 

on väitöskirjassaan tutkinut yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijatyttöjen 

osallisuutta ryhmäkodissa. Toimintatutkimuksena toteutetun tutkimuksen tulok-

set kertovat, että yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijatyttöjen kokemuk-

set osallisuudesta ovat moninaisia ja muuttuvia. Tutkimus osoitti siihen osallis-

tuneet 12 turvapaikanhakijatyttöä sekä haavoittuvaisiksi (vulnerability) että sin-

nikkäiksi (resilience), ja tyttöjen aseman näissä kategorioissa joustavaksi. Tyttö-

jen merkitykselliseen osallisuuteen vaikuttivat myös heidän sukupuolensa, ikän-

sä sekä turvapaikanhakija-asemansa. Turvapaikanhakijatytöille osallisuus mer-

kitsi sekä oikeutta kertoa mielipiteensä että myös oikeutta halutessaan vaieta, ku-

ten myös mahdollisuutta sisällyttää ”tavallisia asioita” arkiseen elämäänsä. (Mt.) 

Outi Kauko (2015) on tutkinut väitöskirjansa osatutkimuksena oleskeluluvan 

saaneiden, yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden tietoa yksinäisyy-

destä heidän elämänkokemuksiensa pohjalta sekä sitä, miten yksin tulleet turva-

paikanhakijalapset asemoivat itsensä suhteessa yksinäisyyteen. Hänen tutkimus-

aineistonsa koostuu 12 yksin alaikäisinä turvapaikanhakijoina tulleen lapsen tai 

nuoren haastattelusta. Kaukon (2015) tutkimustulosten mukaan yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleet turvapaikanhakijat asemoivat itsensä yksinäisyyteen nähden 

kolmella eri tavalla. Ensinnäkin yksin alaikäisinä Suomeen tulleet turvapaikan-

hakijat asemoivat itsensä yksinäisiksi, koska heidän perheensä ei ole läsnä ja he 

ovat vieraassa kulttuurissa. Toiseksi yksinäisyys asemoituu yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden arkipäivän tapahtumattomuuteen. Yk-

sin alaikäisinä turvapaikanhakijoina tulleet lapset ja nuoret kokevat arkipäivien-

sä olevan ajoittain tylsiä. Arkipäivien tylsyyttä lisää, jos lasten ja nuorten kaverit 

eivät ole läsnä tai kavereista on puute.  Kolmanneksi yksin alaikäisinä tulleet 

turvapaikanhakijat hahmottavat yksinäisyyden vaikeasti tai asemoivat itsensä 

yksinäisyyden ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että yksinäisyys ei ilmiönä joko 

avaudu lapselle tai nuorelle tai omakohtainen kokemus yksinäisyydestä puuttuu. 

(Mt.) 
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Krister Björklund (2014) on tutkinut aikuistuneiden, yksin alaikäisinä turvapai-

kanhakijana tulleiden nuorten kokemuksia vastaanottojärjestelmän palveluista, 

koulutuspoluista, arkielämässä ja työmarkkinoilla pärjäämisestä ja sosiaalisista 

verkostoista. Samalla hän on kysynyt nuorilta, miten he muuttaisivat vastaanot-

to- ja tukijärjestelmää kokemustensa pohjalta. Björklund (2014, 17) haastatteli 

tutkimustaan varten 13 yksin alaikäisenä tullutta pakolaisnuorta ja kahdeksan 

yksin alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten kanssa työskentelevää ammattilaista. 

Björklundin (2014, 81) tutkimuksen mukaan sekä yksintulleiden nuorten että 

heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten mielestä vastaanottojärjestelmä 

ja kotouttamistoimenpiteet toimivat hyvin. Nuorten kanssa työskentelevät sosi-

aalialan ammattilaiset ovat keskeisessä asemassa huolehtiessaan nuorten elämän 

perustarpeista ja auttamalla heitä arjessa (mt., 81–82).  

Björklundin (2014, 83) haastattelemat yksin alaikäisinä Suomeen tulleet turva-

paikanhakijat pitävät koulutusta tärkeänä. Monet nuorista haluavat opiskella 

ammatin nopeasti, päästä töihin ja perustaa perheen. Koulutuspolulla eteneminen 

kuitenkin vaatii riittävän hyvän suomenkielen taidon. Nuoret tarvitsevat vahvaa 

ohjausta ja tukea opintoihin hakeutumisessa ja niiden eteenpäin viemisessä. Tut-

kimuksen mukaan erityisesti virallisen kotoutumisajan päätyttyä nuorilla on riski 

keskeyttää koulutus, kun työmarkkinatuki muuttuu pienemmäksi opintotueksi, ja 

jos nuoren opiskelumotivaatio ei ole riittävä. (Mt., 83.) Nuoret ovat kotoutuneet 

Suomeen hyvin, vaikka osalla haastatelluista kotoutumisprosessin voidaan vielä 

katsoa olevan kesken. Kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret joko opiskelivat 

tai/ja olivat työelämässä mukana, ainakin tilapäistöiden muodossa. Työmarkki-

noilla nuoret kohtaavat muiden pakolaistaustaisten tapaan ennakkoluuloja ja syr-

jintää, jotka vaikeuttavat työpaikan löytymistä.  Lähes kaikki nuoret kuitenkin 

suhtautuivat positiivisesti tulevaisuuteen, luottaen kykyihinsä ja mahdollisuuk-

siinsa. (Mt., 84.) 

Björklundin (2014) tutkimuksessa monen yksin alaikäisenä Suomeen turvapai-

kanhakijana tulleen nuoren arkea varjostaa huolen kantaminen lähtömaassa ole-

vasta perheestä. Nuorten optimismia selittää suuri paine selviytyä, jotta lähtö-

maahan jäänyttä perhettä olisi mahdollista auttaa taloudellisesti. (Mt. 84.) Nuo-

rista kukaan ei kokenut olevansa sosiaalisesti syrjäytynyt. Nuorilla on laajat ka-

veripiirit, mutta läheisiä ystäviä ei kaikilla ole. Monella nuorella ryhmäkodilla 
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muodostunut kaveripiiri on saattanut edelleen säilyä. Suomalaisia ystäviä nuoril-

la on vain vähän. Erityisesti monelle pojalle suomalainen seurustelukumppani on 

tärkein linkki suomalaiseen sosiaaliseen verkostoon. Tärkein aikuiskontakti näil-

le nuorille ovat heitä tukevat ohjaajat. Nuoret ovat tutkimuksen mukaan hyvin 

tyytyväisiä vastaanotto- ja tukijärjestelmään. (Mt. 85.) 

Björklund (2015) on tehnyt myös vertailevaa tutkimusta yksin alaikäisinä tullei-

den turvapaikanhakijalasten järjestelmistä Pohjoismaissa. Björklundin (2015) 

tutkimuksen mukaan yksintulleiden vastaanottojärjestelmät ovat Pohjoismaissa 

toimivia ja perustuvat lapsen edun huomioimiseen. Yleisesti ongelmana yksin-

tulleiden kannalta on muiden kuin vastaanottoon kuuluvien palvelujärjestelmien 

pirstaleisuus ja hallinnollisten toimijoiden välinen puutteellinen yhteistyö. Li-

säksi ongelmallista on sijoittaa yksin tulleita kuntiin, jotka eivät usein ole haluk-

kaita heitä vastaanottamaan. Yksin tulleiden kotoutumisen kannalta heille ei riit-

tävästi ole tarjolla kielen opetusta ja muuta koulutusta. Terveyden ja hyvinvoin-

nin kannalta puutteita on terveyspalveluihin, etenkin mielenterveyspalveluihin 

pääsyssä ja yleisesti nuorten tukemisessa. (Mt.) 

Suomen kontekstissa yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden asemaa 

vastaanotto -ja kotouttamisjärjestelmissä sekä näiden järjestelmien kehittämis-

tarpeita on tutkittu ja tarkasteltu useissa selvityksissä (Helander & Mikkonen 

2002; Mikkonen ym. 2002; Yksintulleet 2009; Työ- ja elinkeinoministeriö 

2014). Selvitysten päätulokset ovat yhteneväisiä, ja vastaanotto- ja kotouttamis-

järjestelmien kehittämistarpeina nähdään ainakin palvelujen, erityisesti mielen-

terveyspalveluiden, saatavuuden lisääminen, jälkihuollon kehittäminen vastaa-

maan paremmin yksin alaikäisinä turvapaikanhakijoina tulleiden nuorten tarvetta 

sekä edustajien tuen, koulutuksen ja työn koordinoinnin kehittäminen (mt.). Li-

säksi selvityksissä nostetaan esiin haastavaksi tehty perheenyhdistämisprosessi 

(esim. Mikkonen & Helander 2002, 128–129).  

Erityisesti yksin alaikäisenä Suomeen tulleen lapsen etua vastaanottojärjestel-

mässä on tarkasteltu esimerkiksi Yhteiset Lapsemme ry:n (2011) ja Annika Par-

sonsin (2010) toimesta. Yhteiset Lapsemme ry:n (2011) julkaisussa keskitytään 

siihen, mitä lapsen etu ja oikeudet tarkoittavat, ja miten periaatetta lapsen edusta 

voidaan soveltaa turvapaikanhakijalasten tapauksissa. Julkaisussa tunnistetaan 

yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin ja 



 

27 
 

traumatisoitumiseen liittyvät kysymykset. (Mt.) Parsons (2010) on puolestaan 

paneutunut selvityksessään erityisesti siihen, miten lapsen etu toteutuu turvapai-

kanhakija – ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä. Parsonsin (2010) selvityk-

sen päätulos on, ettei lapsen etua turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevas-

sa päätöksenteossa oteta riittävästi huomioon. Päätöksenteossa taloudelliset sei-

kat painavat valitettavan usein lapsen etua enemmän, ja turvapaikkaprosesissa 

lasta helposti epäillään, eikä lasta kohdata ensisijaisesti lapsena (mt.). 

 

4.2 Tutkimus transnationaaleista perheistä ja perhesuhteista 

Transnaatioleista perheistä ja -perhesuhteista on kansainvälisesti tehty paljon 

tutkimusta. Transnationaaleja perheitä yleisesti ilmiönä ovat tutkineet Deborah 

Bryceson ja Ulla Vuorela (2002). Transnationaaleja perheitä on tutkittu eniten 

siitä näkökulmasta, kun perheen vanhemmat muuttavat tai toinen heistä muuttaa 

työn perässä toiseen maahan perheen jäädessä lähtömaahan. Erityisesti naisten 

muuton, kehittyvistä lähtömaista korkean elintason maihin työn perässä, vaiku-

tuksia lähtömaahan jääneisiin lapsiin on tutkittu. (ks. Fingerroos ym. 2016b, 38.)  

Esimerkiksi Joanna Dreby (2010) on tutkinut Yhdysvaltoihin paremman elinta-

son perässä muuttaneiden meksikolaisvanhempien ja heidän kotimaahansa jää-

neiden lasten transnationaaleja perhesuhteita. Elisabeth Tuider (2012) on tarkas-

telut transnationaalia äitiyttä Yhdysvaltoihin Meksikosta työn perässä muutta-

neen äidin ja hänen Meksikoon jääneen tyttärensä välillä. Miranda Poeze ja Va-

lentina Mazzucato (2014) ovat tutkineet ghanalaislasten kokemuksia transnatio-

naalista vanhemmuudesta lasten vanhempien muutettua työn perässä länsimai-

hin. Loretta Baldassar, Cora Vellekoop ja Raelene Wilding (2007) ovat tutki-

muksessaan keskittyneet tarkastelemaan perheenjäsenten, aikuisten lasten ja hei-

dän ikääntyvien vanhempiensa, välillä tapahtuvaa transnationaalia hoivaa.  

Suomessa tutkimusta transnationaaleista perheistä ja - perhesuhteista on tehty 

vielä verrattain vähän. Marja Tiilikainen (esim. 2003) on tutkinut Suomessa asu-

vien somalialaisnaisten arkea, jossa transnationaaleilla perhe- ja hoivasuhteilla 

on keskeinen merkitys. Pirjo Pöllänen (2013) on tutkinut venäläisten maahan-

muuttajanaisten ylirajaista perhehoivaa. Marja Peltola (2014) on tutkinut maa-
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hanmuuttajaperheitä Suomessa, ja hän sivuaa sitä, miten perhesuhteita järjeste-

tään maahanmuuton jälkeen uusilla tavoilla, myös transnationaalisesti.  

Nimenomaisesti maahanmuuttaja- ja pakolaislasten ja -nuorten kokemuksia 

transnationaaleista perhesuhteista on tutkittu vain vähän (ks. Haikkola 2011, 

1201). Tutkimusta on tehty maahanmuuttajien toisen sukupolven transnationaa-

lisuudesta ja identiteeteistä (esim. Purkayastha 2005; Haikkola 2012). Pro gra-

duni tutkimusaihetta, yksin alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten kokemuksia 

transnationaaleista perhesuhteistaan, ei ole tiettävästi tutkittu. Lähimmäksi pro 

graduni tutkimusaihetta osunee Carola Suárez-Orozcon ja María G. Hernánzedin 

(2012) tutkimus, jossa on selvitetty, miten perheestä erossa eläminen vaikuttaa 

yksin alaikäisenä maahan tulleisiin lapsiin.  

Suárez-Orozcon ja Hernánzedin (2012) tutkimuksessa ei ole kyse turvapaikan-

hakijalapsista vaan siitä, että Latinalaisen Amerikan maista perheet lähettävät 

lapsia yksin Amerikkaan työn tai koulutuksen perään. Tutkimuksessa tarkastel-

laan sekä perheidensä kanssa jälleenyhdistyneitä lapsia (separated-reunited) että 

edelleen yksin, ylirajaisesti, erillään perheestään eläviä (unaccompanied) lapsia. 

Tutkimusten tulosten mukaan erossa eläminen perheestä rasittaa lapsia, ja erossa 

elämisen tuskaa pyritään lievittämään olemalla monin tavoin yhteydessä ylirajai-

seen perheeseen. Perheidensä kanssa jälleenyhdistyneiden (separated-reunited) 

lasten kohdalla erossa eläminen oli heikentänyt perhesuhteita, mutta lapset olivat 

mukautuvia sopeutumaan jälleen elämään yhdessä perheensä kanssa. Erossa 

elämisestä seurannut psyykkinen tuska helpottui vuosien kuluessa perheen jäl-

leenyhdistymisestä. Tulosten mukaan yksin, erillään perheestään elävät (unac-

companied) lapset kohtasivat painetta ottaa vastuulleen aikuisille kuuluvia asioi-

ta. He kävivät esimerkiksi täysipäiväisten opintojen ohella töissä elämisensä ra-

hoittamiseksi, ja välillä he myös lähettivät rahaa kotimaahan jääneelle perheel-

leen. Tutkimuksen tulokset kertovat, että ilman perhettään elävien lapsien oli 

vaikea suoriutua opinnoistaan johtuen mahdollisesti juuri opiskelun ja työn yh-

distämisestä. (Mt.)  
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  

Pro graduni tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia kokemuksia yksin alaikäi-

sinä Suomeen tulleilla pakolaisnuorilla on transnationaaleista perhesuhteistaan 

sekä miten he kokevat elämänsä Suomessa ilman perhettä. Tutkielmassani kysyn 

yksin alaikäisinä Suomeen tulleilta pakolaisnuorilta, millaisia heidän perhesuh-

teensa ovat olleet lähtömaassa, ja millaisia ne ovat nyt. Olen kiinnostunut myös 

siitä, millä tavoin yksin tulleet pakolaisnuoret ylläpitävät perhesuhteitaan trans-

nationaalisti: mitä yhteydenpitovälineitä he käyttävät, mistä he keskustelevat 

perheensä kanssa sekä millaisia kokemuksia heillä on ylirajaisesti välittyvästä 

hoivasta, huolenpidosta ja perhesuhteiden emotionaalisesta ylläpidosta. Minua 

kiinnostaa lisäksi, millaista yksin tulleiden pakolaisnuorten elämä Suomessa on 

ilman perhettä, vaikuttavatko esimerkiksi perheeltä saadut ohjeet ja neuvot nuor-

ten elämään yli rajojen. 

Tutkielmani kiinnittyy transnationaalisten perheiden tutkimukseen. Fokus on yk-

sin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kokemuksissa. Tutkielman 

tavoitteena on saada yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kerro-

tut kokemukset näkyviksi ja kuuluviksi sekä viedä niiden sanomaa eteenpäin (ks. 

Kulmala 2006, 81), jotta näiden nuorten tilanne tulisi paremmin ymmärretyksi ja 

heitä osattaisiin auttaa paremmin. Paremman ymmärryksen avulla vastaanotto- 

ja kotouttamisjärjestelmissä sekä yleisesti palvelujärjestelmässä yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleiden pakolaislasten ja -nuorten kasvua, kehitystä ja kotoutumista 

on mahdollista tukea tarkoituksenmukaisemmin. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Mitä yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret kertovat lähtömaansa 

perhesuhteista?  

 

2) Millä tavoin yksin alaikäisenä Suomeen tulleet pakolaisnuoret ylläpitävät 

perhesuhteitaan transnationaalisti? 

 

3) Mitä yksin alaikäisenä Suomeen tulleet pakolaisnuoret kertovat elämästään 

Suomessa ilman perhettä? 
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6 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET VALINNAT JA TO-

TEUTTAMINEN 

6.1 Kokemuksen tutkiminen 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata jotain ilmiötä tai tapahtumaa, an-

taa teoreettinen tulkinta jollekin ilmiölle ja ymmärtää tiettyä toimintaa. Laadulli-

sessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimukseen osallistuville tutkittava ilmiö 

on mahdollisimman tuttu tai heillä on kokemusta siitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

85–86.) Ihmisiä koskevassa tutkimuksessa on aina takana jonkinlainen käsitys 

ihmisestä (Laine 2015, 29–30). Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut yksin ala-

ikäisenä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten transnationaalien perhesuhteiden 

kokemuksista heidän itsensä kertomina sekä merkityksistä, joita nämä nuoret 

kokemuksilleen antavat.  Sopivin tutkimusmenetelmä aiheelleni on näin ollen 

laadullinen tutkimus, jonka ihmiskäsitys kiinnittyy fenomenologis-

hermeneuttiseen lähestymistapaan. Fenomenologisessa ja siihen läheisesti liitty-

vässä hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys 

ovat tutkimuksen teon keskeisiä käsitteitä (ks. Laine 2015, 29).  

Fenomenologisessa ihmiskäsityksessä ihmisyksilöiden katsotaan rakentuvan 

suhteessa maailmaan, jossa he elävät, ja heidän nähdään myös itse rakentavan 

tuota maailmaa. Fenomenologisen ajattelun mukaan kokemuksellisuus on ihmi-

sen maailmasuhteen perusmuoto. Tämä tarkoittaa, että elämä on olemassa ensisi-

jaisesti kokemusten kautta, eikä esimerkiksi käsitteellisen ajattelun kautta, vaik-

ka kokemukset ja ajattelu kytkeytyvätkin toisiinsa. Lisäksi fenomenologiassa 

ihmisen kokemuksellista suhdetta maailmaan pidetään intentionaalisena, mikä 

tarkoittaa kaiken kokemamme merkitsevän meille jotain. Ihmisen toiminnan 

mieli on ymmärrettävissä kysymällä, millaisten merkitysten pohjalta toiminta ta-

pahtuu. (Laine 2015, 30–31.) 

Kokemuksia tutkittaessa tutkitaan kokemusten merkityssisältöä ja sen rakennet-

ta. Fenomenologisessa merkitysteoriassa ihmisyksilöä pidetään pohjimmiltaan 

yhteisöllisenä, kulttuurisena olentona. (Laine 2015, 31.) Merkitykset ovat ihmi-

sen mielessä, mutta niiden alkuperä ja merkittävyys pohjaavat siihen kulttuuriin, 

jossa ne on luotu (Bruner 1996, 3; ks. myös Erkkilä 2008, 199). Merkitykset 

määrittyvät intersubjektiivisina: ”subjekteja yhdistävinä”, ”subjektien välisinä”. 
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Merkitykset ovat yhteisöllisiä, jaettavissa. Kokemuksissa on kuitenkin myös ai-

nutlaatuisia ja yksilöllisiä elementtejä, joita on vaikea ilmaista muille. (Laine 

2015, 31–32.) Merkitykset ovat eri kulttuureissa erilaisia. Oletus kuitenkin on, 

että joitain kaikille kulttuureille yhteisiä, universaaleja merkityksenantoja on 

olemassa. Esimerkiksi inhimilliseen olemassaoloon kuuluvien syntymän ja kuo-

leman, nälän ja kylläisyyden, voidaan katsoa universaalisti saavan yhteisen mer-

kityksen. (Moilanen & Räihä 2015, 55.) 

Tutkielmani pakolaisnuoret ovat kasvaneet eri kulttuuripiireissä, joten huomioin 

tutkielmassani, että heidän todellisuuskäsityksenä ovat todennäköisesti osin eri-

laisia kuin omani. Heille on omissa kulttuuriyhteisöissään muodostunut asioille 

erilaiset merkitykset kuin minulle omassani. Nuorten merkitysten suhteen huo-

mioin tutkielmassani nuorten yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen näkökulman, 

mutta painotan fenomenologialle ominaista yksilön perspektiiviä, sillä ainoas-

taan yksilöt ovat maailmasuhteessa ja kokevat asioita. (ks. Laine 2015, 31–32.) 

Tutkielmani kiinnittyy narratiiviseen tutkimusotteeseen, sillä narratiivisessa tut-

kimuksessa tavoitellaan tutkimusintressini mukaisesti yksilön kokemuksia ja sel-

laista puhetta, jossa puhuja itse on subjektina tietyssä konkreettisessa tilanteessa, 

tapahtumassa ja ajassa (ks. Laine 2015, 40). Narratiivisessa tutkimuksessa ih-

misten äänet halutaan kuulla autenttisemmalla tavalla verrattuna perinteiseen 

kvalitatiiviseen tutkimukseen (Heikkinen 2002, 18). Narratiivin eli tarinan avulla 

ihmisen on mahdollista järjestää tietoa ja kokemuksia ymmärrettävään muotoon 

eli loogisesti eteneväksi tarinaksi tai kertomukseksi (Bruner 1996, 6; ks. myös 

Hänninen 2004, 34).  

Narratiivisuutta käytetään tutkimuksessa nykyään paljon, ja on puhuttu jopa nar-

ratiivisesta käänteestä (Huttunen ym. 2002, 5). Käsitteellä ”narratiivi” on monia 

eri merkityksiä ja sitä on käytetty monin eri tavoin eri tieteenaloilla (Riessman 

2008, 3). Narratiivisuuden käsitettä on käytetty tieteessä ainakin neljällä erilai-

sella tavalla. Ensinnäkin narratiivisuus voi merkitä tietämisen tapaa ja tiedon 

luonnetta, tiedonprosessia sinänsä. Toiseksi narratiivisutta on käytetty kuvailta-

essa tutkimusaineiston luonnetta, tutkimuksen materiaalia. Kolmanneksi sillä on 

viitattu aineiston analyysitapoihin ja neljänneksi narratiiveja on käytetty amma-

tillisena työvälineenä. (Heikkinen 2010, 145–153.) Tutkielmassani narratiivisuus 
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liittyy tietämisen tapaan ja kuvaa tutkimusaineiston luonnetta toimien sekä ai-

neistonkeruumenetelmänä että aineiston analyysitapana.  

Tutkielmassani yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten itse kerto-

mukset auttavat katsomaan asioita hieman erilaisesta perspektiivistä kuin on to-

tuttu. Kertomusten avulla pakolaisnuorten on mahdollista tuoda itsestään esille 

erilaista kuvaa ja ymmärrystä kuin yleisessä keskustelussa on kuultavissa. Hei-

dän kertomuksensa tarjoavat välineen kyseenalaistaa ja haastaa yleisiä ajatuksia, 

uskomuksia ja ymmärrystä pakolaisuudesta. (ks. Kulmala 2006, 77.) Kertomus-

ten avulla on mahdollista tarkastella pakolaisnuorten transnationaaleissa per-

hesuhteissa elämiseen liittyviä odotuksia, motiiveja, käännekohtia, muutoksia ja 

kriisejä, sekä näihin liittyviä emotionaalisia, sosiaalisia ja eettisiä tekijöitä (ks. 

Sevón & Notko 2008, 21–22). 

Tutkijoilla ei ole suoraa pääsyä toisen ihmisen kokemuksiin (Riessman 1993, 8).  

Fenomenologisessa tutkimuksessa tarvitaan hermeneuttista ulottuvuutta tulkin-

nan tarpeen vuoksi (Laine 2015, 33). Jerome Brunerin (1996, 6) mukaan narra-

tiivinen ajattelu pohjautuu hermeneutiikkaan. Informantteina olevien ihmisten 

toiminnan ja kokemusten ymmärtäminen heidän omista todellisuuskäsityksistään 

lähtien on hermeneuttisen tutkimuksen ydintä. Hermeneuttisuus korostaa tutki-

jasubjektin vaikutusta tutkimusprosessissa ja tuo tutkimukseen vahvan tulkinnal-

lisuuden. (Nousiainen 2004, 11.) 

Ymmärtäminen ja tulkinta kytkeytyvät yhteen. Esiymmärrys toimii yleensä tul-

kinnan lähtökohtana, mutta tutkimuksessa tämä spontaani ymmärrys tulee ky-

seenalaistaa. (Laine 2015, 34–36.) Brunerin (1996, 6) mukaan hermeneuttinen 

kehä toimii merkityksen muodostamisen perustana. Tämä tarkoittaa tulkintapro-

sessin etenemistä tulkittavan tarinan tai tekstien osien ja kokonaisuuden jatkuva-

na vuorovaikutuksena (mt.). Tutkija toisin sanoen käy kehämäistä dialogia ai-

neiston ja oman tulkintansa välillä, jolloin hänen ymmärryksensä tulisi jatkuvasti 

korjautua sekä syventyä (Laine 2015, 38). 
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6.2 Kerronnallinen haastattelu aineistonkeruun menetelmänä 

Haastattelu on paljon käytetty tiedonkeruumenetelmä (Tiittula & Ruusuvuori 

2005, 9). Tiedonkeruumenetelmänä se on ainutlaatuinen, sillä siinä ollaan tutkit-

tavan kanssa suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa. Haastattelun etuna on se, 

että siinä aineiston keruuta voidaan säädellä joustavasti tilanteen mukaan ja 

haastateltavia myötäillen. Haastattelu on perusteltua valita tiedonkeruumenetel-

mäksi, kun halutaan korostaa ihmisen olevan tutkimuksessa merkityksiä luova ja 

aktiivinen osapuoli, subjekti. (Hirsjärvi ym. 2007, 199–200.) Koska tutkin yksin 

alaikäisenä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kokemuksia transnationaaleista 

perhesuhteista ja olen kiinnostunut heidän kokemustensa merkityksistä, haastat-

telu on tutkielmalleni paras aineistonkeruun menetelmä. Narratiiviseen käsityk-

seen pohjaavaan tutkielmaan, kerronnallisen eli narratiivisen haastattelumene-

telmän valitseminen oli luonteva valinta. 

Narratiivisessa eli kerronnallisessa haastattelussa tavoitteena on synnyttää ja 

koota tutkijan aineistoksi yksityiskohtaisia tarinoita tai kertomuksia (Hyvärinen 

& Löyttyniemi 2005, 189; Riessman 2008, 23). Narratiivisessa haastattelussa on 

suositeltavaa kysyä haastateltavilta avoimia kysymyksiä (Riessman 2008, 24–

25). Kerronnallinen haastattelu voi perustua tutkijan esittämiin kertomuksia ha-

keviin kysymyksiin tai ainoastaan yhteen elämänkertaa hakevaan kysymykseen 

(Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 194–200). 

Gabriele Rosenthalin (2003, 2004) metodin mukaan kerronnallinen haastattelu 

etenee kolmivaiheisesti. Rosenthalin metodissa tutkija pyytää ensin haastatelta-

vaa kertomaan yhdellä kysymyksellä koko elämäkerran. Tutkija muotoilee ky-

symyksen siten, että haastateltavan päätettäväksi jää, mitä hän kertoo, mistä 

aloittaa, miten ja missä järjestyksessä kertoo. Tutkijan rooli on tässä vaiheessa 

olemuksellaan ja ääntein kannustaa haastateltavaa kerrontaan ja ilmaista kuunte-

levansa häntä. Toisessa vaiheessa, haastateltavan päätettyä vapaamuotoisen ker-

rontansa, tutkijan on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä. Tutkija voi täl-

löin suunnata kiinnostusta haastateltavan jo esiin tuomiin aiheisiin. Haastattelun 

kolmannessa vaiheessa tutkija voi sitten nostaa esiin asioita, joita haastateltava ei 

vielä ole tuonut esiin tai esittää kysymyksiä, jotka tulevat selvemmin tutkimuk-

sen ja tutkijan inresseistä. (Rosenthal 2003; 2004; ks. Hyvärinen & Löyttyniemi 

2005, 194–197.) 
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6.3 Analyysivälineet 

Narratiivinen analyysi eroaa yleisemmin käytetyistä laadullisen tutkimuksen 

analyysimenetelmistä, joissa aineistoa koodataan pienempiin osiin ja pyritään 

muodostamaan yleistyksiä. Narratiivisuudessa ideana on tapahtumien perättäi-

nen kuvaaminen ja tarinallinen rakenne. (Riesmann 2008, 12.) Donald E. Pol-

kinghorne (1995, 5–6) erottaa narratiivien analyysin ja narratiivisen analyysin. 

Polkinghornen mukaan narratiivien analyysissa tarinoita tyypitellään ja katego-

risoidaan, kun taas narratiivisessa analyysissa aineiston tapahtumista ja toimin-

nasta muodostetaan juonellinen tarina tai kertomus (mt.) Narratiivien analyysissa 

huomio kohdistuu kertomusten luokitteluun esimerkiksi kategorioiden tai ta-

paustyyppien avulla. Narratiivisessa analyysissa tuotetaan uusi kertomus aineis-

ton kertomusten perusteella. Siinä huomio ei kohdistu aineiston luokitteluun, 

vaan aineiston pohjalta noussut uusi kertomus pyrkii tuomaan esiin aineiston 

keskeiset teemat. (Heikkinen 2010, 149.)  

Catherine Riessmanin (1993, 54) mukaan narratiivisen analyysin tekoon ei ole 

tiettyä metodia verrattuna joihinkin laadullisen analyysin muotoihin. Narratiivi-

sessa analyysissa metodeja ei saa nähdä periaatteellisesti tiukkoina, rajat ovat 

häilyviä ja erilaisia analyysitapoja voidaan yhdistellä (Riessman 2008, 18). 

Riessman (2008, 18) itse asiassa kehottaa opiskelijoita uudistamaan ja rikko-

maan erilaisia metodeja.  

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laa-

dullisen tutkimuksen perinteissä, sillä se on paitsi yksittäinen metodi myös väljä 

teoreettinen kehys, joka on mahdollista liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. 

Useimmat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät pohjaavat sisällönana-

lyysiin, kun kyseessä on kuultujen, kirjoitettujen tai nähtyjen sisältöjen analyysi. 

Sisällönanalyysin tavoitteena on saada tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä 

ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysissa aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtä-

läisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen. Sisällönanalyysin tulokset liittävät ilmi-

ön laajempaan kontekstiin ja ilmiötä koskeviin muihin tutkimustuloksiin. Sisäl-

lönanalyysi voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaa-

vasti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103, 108.) 
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tavoitteena on luoda tutkimusaineistosta 

teoreettinen kokonaisuus. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa analyysiyksik-

köjä ei ole harkittu tai sovittu etukäteen. Teorian merkitys analyysin ohjaajana 

liittyy metodologiaan siten, että tutkimuksessa julkilausutut metodologiset si-

toumukset ohjaavat analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95.) Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissa aineiston analyysiyksiköt puolestaan perustuvat aikaisem-

paan teoriaan tai käsitejärjestelmään (mt., 113). Yleinen tapa toteuttaa sisällön-

analyysia on yhdistää aineisto- ja teorialähtöinen analyysitapa, jolloin analyysia 

nimitetään teoriaohjaavaksi sisällönanalyysiksi. Teoriaohjaavassa sisällönana-

lyysissa analyysin toteuttamista saa vapaasti ohjata tutkijan tieto, esimerkiksi 

tutkijalle tutut teoreettiset käsitteet tai luokittelut, mutta analyysiyksiköt myös 

elävät prosessin aikana. Siten luokittelut, jotka on operationalisoitu aikaisemman 

tutkimuksen pohjalta, eivät rajoita tutkijaa kuuntelemasta aineistossa esiintyvää 

moniäänisyyttä tai yhdistelemästä aikaisemmassa tutkimuksissa esiintyneitä luo-

kitteluita.  (Silvasti 2014, 43–44; Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.) 

 

6.4 Tutkimuksen toteuttaminen  

6.4.1 Aineiston keruun toteuttaminen 

Lähtiessäni etsimään tutkielmaani haastateltavia kriteerinäni oli löytää haastatel-

taviksi suomen- tai/ja englanninkielentaitoisia yksin alaikäisinä Suomeen tulleita 

lapsia tai nuoria, joilla olisi tutkimusaiheeni mukainen ylirajainen yhteys lap-

suuden perheeseensä, ja jotka olisivat saaneet kielteisen perheenyhdistämispää-

töksen. Edellytin haastateltavilta riittävää suomen - tai/ja englanninkielen taitoa, 

sillä minun ei ollut mahdollista kustantaa haastatteluihin tulkkeja. Lapsen tai 

nuoren iällä minulle ei sinällään ollut merkitystä. Mahdollisten alaikäisten haas-

tateltavien kohdalla olin valmistautunut kysymään kirjallista haastattelulupaa en-

sin heidän edustajiltaan. 

Aloitin tutkielmani haastateltavien etsimisen julkaisemalla saatekirjeen (ks. Liite 

2 Saatekirje Facebookiin) sellaisissa Facebook-ryhmissä, joiden kautta arvelin 

tavoittavani tutkimukseni kohderyhmää tai sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat 

kohderyhmään kuuluvia. Hain haastateltavia seuraavista Facebook-ryhmistä: 

Yksintulleet turvapaikanhakija- ja pakolaislapset Suomessa, Hope Nuoret ja R3 
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Maahanmuuttajanuorten tuki. Facebook-ilmoitusten vuoksi loin itselleni uuden 

henkilökohtaisen Facebook-profiilin, jota päätin käyttää ainoastaan pro graduun 

liittyvissä asioissa. Facebookiin laitettavassa saatekirjeessä avasin tutkimukseni 

tarkoituksen lyhyesti ja pyysin haastattelusta kiinnostuneita olemaan yhteydessä 

minuun joko Facebookin yksityisviestin tai sähköpostin välityksellä (ks. Liite 2 

Saatekirje Facebookiin). Tarkoitus oli, että haastateltavien annettua alustavan 

suostumuksensa tutkimukseen, olisin ottanut heihin yhteyttä haastatteluajan so-

pimiseksi ja välittänyt heille oman saatekirjeen. Samalla olisin voinut vastata 

haastateltavien mahdollisiin kysymyksiin. Ilmoituksieni johdosta kukaan ei kui-

tenkaan ottanut minuun yhteyttä. 

Seuraavaksi otin haastateltavien hankkimiseksi yhteyttä Pelastakaa lapset- jär-

jestöön, jossa oli juuri päättynyt hanke yksin alaikäisenä Suomeen tulleista pa-

kolaislapsista.  Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa -

hankkeessa aiemmin Suomeen tulleet nuoret toimivat vertaistukena ryhmäko-

deissa asuville yksin maahan tulleille nuorille. Hankkeen projektityöntekijä vä-

litti saatekirjeeni hankkeessa toimineille kokemusasiantuntijoille ja heidän ver-

kostoilleen. Tätäkään kautta en saanut yhtään yhteydenottoa. Projektityöntekijät 

olivat kyllä välittäneet kirjeeni eteenpäin, mutta eivät voineet tehdä muuta hank-

keen päätyttyä. Minulla ei ollut mahdollisuutta tavata kokemusasiantuntijoita 

henkilökohtaisesti ja motivoida heitä mukaan. 

Seuraavaksi otin yhteyttä erään kaupungin perheryhmäkodin ja jälkihuollon 

työntekijään, ja tiedustelin alustavasti, olisiko heidän mahdollista auttaa minua 

haastateltavien hankkimisessa. Työntekijä lupautui, jonka jälkeen hain tutkimus-

lupaa kyseiseltä kaupungilta. Tutkimuslupa myönnettiin minulle ja yhteyshenki-

löni alkoi etsiä sopivia haastateltavia. Haastatteluun suostumiseen ja haastattelun 

onnistumiseen vaikuttaa se, miten ensimmäinen viesti haastattelupyynnöstä me-

nee potentiaaliselle haastateltavalle (Eskola & Vastamäki 2010, 39). Kun haasta-

teltavat ovat esimerkiksi sosiaalitoimiston asiakkaita, luontevinta ja eettisintä on 

lähestyä haastateltavia asiakkaan tunteman työntekijän kautta (mt.).  

Aluksi olin rajannut tutkimusaiheeni kielteisen perheenyhdistämispäätöksen 

saaneisiin yksin alaikäisinä tulleisiin pakolaisnuoriin, joilla on ylirajainen yhteys 

perheeseensä. Tämä rajaus oli kuitenkin haastava, sillä viime vuosina vain har-

vat yksin tulleet lapset ovat edes hakeneet perhettään Suomeen tiukentuneesta 
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lainsäädännöstä johtuen. 5–10 vuotta sitten tulleita olisi ollut hyvin hankala ta-

voittaa, koska heidän yhteystietojaan ei ole keskitetysti rekisteröity mihinkään. 

Muutinkin aiheeni rajausta siten, että keskeistä oli nuoren ylirajainen yhteys 

perheeseen. Vaikka muutin aiheen rajausta, haastateltavia oli edelleen vaikea 

saada motivoitua mukaan. Yhteyshenkilöni kertoi useamman nuoren kieltäyty-

neen haastattelusta. Yhteyshenkilöni onnistui kuitenkin hankkimaan minulle 

kaksi haastateltavaa. Yhteyshenkilöni arveli jo heti alkuvaiheessa, että nuoria 

kyllä on, mutta kuka lopulta suostuu haastateltavaksi, kun aihe on todella arka ja 

monelle nuorelle kipukohta, joka sisältää paljon käsittelemättömiä tunteita. Yh-

teyshenkilöni arveli siis, että kieltäytymisiä tuli tutkielmani sensitiivisen aiheen 

vuoksi. Kun haastateltavia etsittiin, yhteyshenkilöni rajasi automaattisesti jou-

kosta pois sellaiset lapset ja nuoret, joilla ei ole ylirajaista yhteyttä perheeseen 

tai jotka olivat psyykkisesti huonossa kunnossa.  

Koska tämän kaupungin kautta onnistuin saamaan ainoastaan kaksi haastatelta-

vaa, päätin vielä hakea tutkimuslupaa toisesta kaupungista. Valitsin kaupungin, 

jolla on pitkä kokemus yksin alaikäisenä Suomeen tulleiden turvapaikanhakija-

lasten vastaanotosta ja kotouttamisesta, joten mahdollisia haastateltavia olisi 

runsaasti tarjolla. Tässä pulmallista oli kuitenkin se, että olen itse pitkään työs-

kennellyt kyseisen kaupungin maahanmuuttajapalveluissa, ja aikaisempina vuo-

sina Suomeen yksin tulleet nuoret, olisivat minulle entuudestaan tuttuja. Tut-

kielman tekoa aloittaessani ajatuksenani oli, etten haastattelisi entisiä tai nykyi-

siä asiakkaitani. Pohdin, että se voisi olla eettisesti ongelmallista siinä mielessä, 

että nuoret eivät ehkä pystyisi kieltäytymään haastattelusta, sillä olen ollut aikui-

sen työntekijän asemassa heihin nähden aikaisemmin. Tästä syystä päätin, että 

vältän minulle tuttujen asiakkaiden haastattelua.  

Sovin kyseisen kaupungin maahanmuuttajapalveluissa työskentelevien yhteys-

henkilöiden kanssa, että he ensin tiedustelevat asiakkailtaan halukkuutta osallis-

tua tutkimukseeni ja otan suostuneisiin yhteyttä vasta sen jälkeen. Yhteyshenki-

löni kertoivat, että haastateltavia oli vaikea motivoida osallistumaan. Lopulta 

päädyin kuitenkin siihen, ettei entisiä asiakkaitani tarvitse rajata tutkimusjoukon 

ulkopuolelle. Entisten asiakkaideni kohdalla oli eettisesti erityisen tärkeää, että 

heillä oli halutessaan mahdollisuus kieltäytyä tutkimukseeni osallistumisesta 

suoraan toiselle työntekijälle kuin minulle. Yhteyshenkilöni onnistuivat hankki-
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maan minulle neljä haastateltavaa. Haastateltavia oli siis yhteensä kuusi, joista 

käytännössä vain kaksi oli minulle ennestään tuttua työni kautta. Näiden kahden 

lisäksi alustavan suostumuksen haastatteluun antoi yhteyshenkilön kautta kol-

mas entinen asiakkaani, joka kuitenkin yhteydenottoni jälkeen peruutti osallis-

tumisensa suoraan minulle.  

Entisten asiakkaiden tutkimukseen mukaan ottamisesta teki mielestäni eettisesti 

hyväksyttävää se, että tähdensin nuorille haastatteluissa olevani tutkijan asemas-

sa. Painotin nuorille, että käytän tutkimuksessani vain sellaista tietoa, joka tulee 

esille haastattelun aikana. Muistutin heille, että minulla on salassapitovelvolli-

suus niistä asioista, joita olen asiakas-työntekijä suhteen aikana heistä saanut tie-

tää. Lisäksi kerroin nuorille haastattelun olevan yleisestikin luottamuksellinen ja 

painotin, etten raportoi haastattelun sisältöä heidän nykyisille työntekijöilleen.  

6.4.2 Haastattelujen toteutus 

Tutkielmani haastattelumenetelmänä käytin narratiivista eli kerronnallista haas-

tattelua. Toteutin kerronnallisen haastattelun yhden kysymyksen tekniikalla. 

Pyysin haastateltavia ensin kertomaan perhesuhteistaan tärkeimmäksi kokeman-

sa asiat ennen ja jälkeen Suomeen tulon. Muotoilin kysymyksen niin, että se jätti 

haastateltavan päätettäväksi, mistä hän aloittaa ja mitä, miten ja missä järjestyk-

sessä kertoo. Tarkoitus oli, etten kommentoi kertomusta, vaan esitän tarkentavat 

kysymykset vasta haastattelun toisessa vaiheessa, kun vapaamuotoinen kerronta 

on loppunut. Laadin etukäteen haastattelurungon, josta pystyin seuraamaan, mitä 

aiheita oli tullut esille ja millaisilla kysymyksillä haastattelua tuli vielä täyden-

tää. Tarkoitukseni oli, että haastattelun kolmannessa vaiheessa otan esille asioi-

ta, joita haastateltava on siihen asti vältellyt sekä esitän kysymyksiä, jotka lähte-

vät tutkimuskysymyksistäni. (ks. Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 194–197.) 

Käytännössä kaikki haastatteluni eivät toteutuneet kerronnallisen haastattelun 

metodilla. Haastateltavien oli vaikea lähteä kertomaan perheestään. Moni haasta-

teltavista sanoi heti aluksi, että kysy, mitä haluat tietää. Sanoin heille, että toivon 

heidän enemminkin kertovan minulle perheestään, ja kysyn vielä sen jälkeen, 

mitä haluan tietää. Vaikka esitin myös apukysymyksiä johdatellakseni haastatel-

tavat kertomaan, jouduin kuitenkin haastatteluissa pääasiassa turvautumaan etu-

käteen laatimaani haastattelurunkoon (ks. Liite 5 Haastattelurunko). Yhden haas-
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tateltavan kohdalla narratiivinen metodi toimi erityisen hyvin. Tämä haastatelta-

va ei kuitenkaan antanut lupaa nauhoittaa haastattelua. Haastateltava kertoi mi-

nulle käytännössä elämänkertomuksensa lähtien kotimaasta ja päätyen Suomeen. 

Kerronnassaan hän tuli samalla kuvanneeksi erilaiset suhteensa perheenjäseniin-

sä.  

Krister Björklund (2014, 17–18) kirjoittaa, ettei voinut yksintulleita pakolais-

nuoria tutkiessaan käyttää suunnittelemaansa narratiivista haastattelumenetel-

mää, sillä haastateltavat eivät suhtautuneet tarpeeksi avoimesti häneen. Sama 

ongelma on havaittu myös kansainvälisten tutkijoiden (esim. Kohli 2006; Wer-

nesjö 2014, 65; ks. myös Björklund 2014, 18) piirissä ja syyksi on arveltu yksin-

tulleiden omaksuma varovaisuus. Luottamus tutkijan ja haastateltavan välillä 

olisi tärkeää, mutta sitä on haastava rakentaa, kun osapuolten ensi kohtaaminen 

tapahtuu haastattelutilanteessa. (Mt.)  

Matti Hyvärinen ja Varpu Löyttyniemi (2005, 203) muistuttavat, että haastatte-

luja koskevassa keskustelussa on pyritty hylkäämään ajatus jäykästä haastattelun 

metodista. Haastattelijan on parempi olla luonteva kuin metodin käytöstä her-

mostunut ja jäykkä (mt.). Ajattelenkin, että toimin haastattelutilanteissa oikein 

yhdistämällä kerronnallisen haastattelun metodiin joustavasti elementtejä muista 

haastattelumetodeista. Itse asiassa, jos en olisi toiminut näin, tuskin olisin saanut 

aineistoa kerättyä. Loppujen lopuksi luonnehtisin käyttämääni haastattelumeto-

dia Björklundin (2014, 18) tapaan narratiivisen, teemahaastattelun ja avoimen 

haastattelun yhdistelmäksi. Kuten Björklundilla (2014, 18) myös minulla teemat 

olivat kaikissa haastatteluissa samat, vaikka kysymysten esittämisjärjestys vaih-

teli haastattelun kulun mukaan. Haastatteluissani saattoi luottamuksen rakenta-

misen kannalta olla etuna se, että kaksi haastateltavistani oli myös entisiä asiak-

kaitani. Koska tunsimme jo toisemme, luottamusta ei haastattelutilanteessa tar-

vinnut rakentaa alusta. Koin, että etenkin toinen entisistä asiakkaistani oli hyvin 

avoin haastattelutilanteessa. 

Haastattelupaikalla on merkitystä haastattelun onnistumisen kannalta, sillä haas-

tattelu on moninaisten sosiaalisten tekijöiden määrittämä vuorovaikutustilanne.  

Haastattelutilanteen on tarkoitus olla mahdollisimman rauhallinen ja muut virik-

keet on hyvä minimoida. Haastattelupaikan valinnassa otin huomioon nuorten 

toiveet. Tarkoituksena oli, että nuorille tulisi mahdollisimman vähän vaivaa 
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haastatteluiden takia. (ks. Eskola & Vastamäki 2010, 29.) Neljä haastatteluista 

toteutui kaupungin kirjastoissa, joista varasin aina etukäteen kutakin haastattelua 

varten ryhmätyötilan. Haastattelu sovittiin kunkin nuoren kanssa sellaiseen kir-

jastoon, joka oli lähellä nuoren kotia tai koulumatkan varrella. Lisäksi yksi haas-

tatteluista toteutui haastateltavan kotona,  ja yksi jälkihuollon ohjausta tarjoavan 

palveluntuottajan toimistolla haastattelua varten varatussa neuvotteluhuoneessa. 

Kaikki haastatteluihin osallistuneet nuoret osasivat suomea riittävästi. Haastatte-

luiden kesto vaihteli, lyhyin haastattelu oli kestoltaan 45 minuuttia, kun taas pi-

simmät olivat noin 75 minuuttia. Kuudesta haastattelusta nauhoitin viisi, sillä 

yksi nuorista kieltäytyi nauhoittamisesta. Litteroin haastattelut sanatarkasti, pu-

hekieltä mukaillen. Litteraatiossa on pääsääntöisesti auki kirjattu myös täytesa-

nat. Litteraatioon en merkinnyt puheen taukoja, mutta joissain kohti laitoin ”[ ]”-

merkkien sisään kuvailun, jos haastateltava ilmaisi tunnetilaansa muutoin kuin 

puhumalla. Haastattelusta, jota en saanut nauhalle kirjoitin haastattelun aikana 

muistiinpanot käsin ruutupaperille. Kirjoitettuani muistiinpanot puhtaaksi ker-

tomusmuotoon, samalla fontilla ja samoilla asetuksin kuin litterointisivut, sivuja 

kertyi kolme. Litterointia kertyi yhteensä 121 sivua, fontilla Times New Roman 

12, rivivälillä 1 ja marginaaleilla 2. 

Tutkielmassani esiintyvistä haastattelusitaatteista olen poistanut täytesanoja ja 

korjannut jonkin verran haastateltavien suomenkieltä. Olen haastattelusitaateissa 

kirjoittanut ”[ ]”- merkkien sisään asiayhteyden tarkennuksia, kuvannut asiak-

kaan tunnetilaa tai täsmentänyt haastateltavien suomenkieltä. Haastattelusitaa-

teissa olen jonkin verran lyhentänyt haastatteluaineistoa, jotta sitaatit olisivat 

selkeämpiä ja informatiivisempia. Tällaiset katkokset olen merkinnyt haastatte-

lusitaatteihin ”---” – merkein.  

6.4.3 Analyysin eteneminen 

Tutkielmani aineistonanalyysi on toteuttu sekä narratiivisella analyysilla että ai-

neistolähtöisellä ja teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Aineistonanalyysin 

konkreettinen työ alkoi huolellisella tutustumisella aineistoon. Minua hyödytti 

se, että olin itse kerännyt ja litteroinut aineiston, sillä näin se oli tullut jo tutuksi 

minulle. (ks. Silvasti 2014, 38 - 39.) Litteroituani aineiston luin sen ensin kertal-

leen läpi merkitsemällä vain joitain pieniä huomioita sivumarginaaleihin. Toisel-
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la lukukerralla tein sitten marginaaleihin enemmän merkintöjä. Tämän jälkeen 

lähdin etsimään aineistosta yhdistävää juonta. Aineisto oli runsas, mutta useam-

man lukukerran jälkeen hahmotin nuorten kerronnasta kaksi juonikulkua: per-

hesuhteet ja elämä Suomessa. Valitsin molemmille juonikuluille oman värin, ja 

koodasin aineistosta väreillä juonikulut. 

Nuorten kerronnasta oli nähtävissä myös tietty ajallinen juoni: nuorten elämä 

lähtömaassa ja Suomeen tulon jälkeen. Seuraavaksi lähdin muodostamaan nuor-

ten kerronnasta kronologisesti eteneviä juonikulkujen mukaisia kertomuksia 

aloittaen kunkin nuoren kertomuksen lapsuudesta edeten kohti nykyhetkeä ja tu-

levaisuutta. Kertomusten jäsentämiseksi hahmottelin kunkin nuoren kohdalla 

paperille karkeaa elämänjanaa, josta kävi tiivisti ilmi heidän elämänkulkunsa. 

Kertomusten kronologinen muodostaminen osoittautui kuitenkin haastavaksi, 

sillä juonikulut limittyivät eri ajanjaksoihin. Kertomukset alkoivat muodostua 

ennemminkin loogisiksi kuin tiukasti ajallisiksi. Ensimmäiset raakaversiot ker-

tomuksista olivat hyvin pitkiä ja sisälsivät vielä paljon suoria lainauksia nuorten 

haastatteluista. Tutkimukseni kannalta epäoleellista kerrontaa oli vielä paljon 

mukana. Tiivistin näitä ensimmäisiä kertomusversioita muokkaamalla nuorten 

suoria lainauksia kerronnalliseen muotoon ja poistamalla tutkimukseni kannalta 

epäoleellisia lainauksia. Tämä oli hyvin työläs vaihe ja minun oli vaikea karsia 

mielenkiintoisia, mutta tutkimustehtäväni kannalta merkityksettömiä lainauksia 

pois. Karsinnan jälkeen kertomukset olivat yhä melko pitkiä sisältäen suoria lai-

nauksia nuorilta, mutta kertomuksellisuus niissä alkoi hahmottua yhä selkeäm-

min.  

Haastattelusta, johon en saanut nauhoituslupaa, minulla oli haastattattelussa teh-

dyt muistiinpanot, jotka sisälsivät joitain suoria lainauksia nuoren kerronnasta. 

Tämän haastattelun muistiinpanot kirjoitin kertomusmuotoon heti samana päivä-

nä haastattelun jälkeen, kun haastattelu oli vielä tuoreessa muistissa. Tämän nuo-

ren kertomus oli helpoin kirjoittaa, sillä hänen kerrontansa haastattelussa oli 

kronologista lähtien liikkeelle lapsuudesta edeten kohti tätä päivää. 

Saatuani nuorten kertomukset valmiiksi, tiivistin ne lyhyemmiksi tarinoiksi, sillä 

tutkielmani puitteissa nuorten kokonaisten kertomusten esittäminen ei olisi ollut 

mielekästä niiden pituuden vuoksi. Ensimmäisen kerran kertomuksista tarinoiksi 

tiivistämäni tekstit olivat kuitenkin vielä noin 2–3 sivua/nuori, joten päätin vielä 
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kertaalleen tiivistää ne siten, että pääpaino tarinoissa on nuorten lapsuudessa. 

Tarinat ovat osa analyysiani. Esittelen nuorten tarinat ensimmäisessä tulosluvus-

sa ja ne vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni koskien nuorten lähtö-

maan perhesuhteita.  

Saatuani nuorten tiivistetyt tarinat valmiiksi, lähdin vielä tarkastelemaan kerto-

muksia tarkemmin aineistolähtöisen sekä teoriaohjaajavan sisällönanalyysin 

avulla. En halunnut määrätä etukäteen, mikä kertomuksissa on tärkeää, vaan ha-

lusin muodostaa analyysiyksiköt kertomusten pohjalta (ks. Tuomi & Sarajärvi 

2009, 95). Aineistolähtöisen sisällönanalyysin aloitin etsimällä aineistosta yhtä-

läisyyksiä ja eroavaisuuksia. Koodasin kertomuksista tutkimusintressini kannalta 

olennaiset ilmaukset käyttäen apuna erivärisiä kyniä. Koodaamisen yhteydessä 

pelkistin alkuperäisilmaukset ja merkitsin pelkistetyt ilmaukset aineistosivujen 

marginaaleihin. Koodauksen valmistuttua aloin käymään pelkistettyjä ilmauksia 

tarkasti läpi. Ryhmittelin samaan asiaan liittyvät ilmaukset yhteen, ja muodostin 

kustakin ryhmästä sisällön mukaan nimetyn luokan. Alaluokat muodostettuani, 

jatkoin ryhmittelyä ja muodostin yläluokkia. Yläluokat yhdistin edelleen pää-

luokiksi ja lopulta pääluokat yhdistäviksi luokiksi. (ks. Mt., 108–113.)  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla yläluokiksi muodostuivat lapsuuden 

perhesuhteet ja lapsuuden kasvatus, jotka yhdistin yhdeksi yhteiseksi pääluokak-

si. Tästä pääluokasta muodostui luokka yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pa-

kolaisnuorten lapsuus eli vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, mitä 

nuoret kertovat lähtömaansa perhesuhteista. Aineistolähtöisessä sisällönanalyy-

sissa muodostuivat myös yläluokat: ilman perhettä Suomessa, perheenyhdistä-

misen haasteet ja marginalisaatioon joutumisen riskejä, verkostot voimavarana, 

taito selviytyä vastoinkäymisistä, ihmisoikeuksien toteutuminen ja usko hyvään 

tulevaisuuteen. Näistä muodostui edelleen pääluokat: hyvinvointia heikentävät 

tekijät ja hyvinvointia lisäävät tekijät. Nämä pääluokat yhdessä muodostivat 

luokan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pa-

kolaisnuorten kokemana eli vastauksen kolmanteen tutkimuskysymykseeni, mitä 

nuoret kertovat elämästään Suomessa ilman perhettä. Tutkimukseni lähtökohta-

na oli tutkia yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten transnationaa-

leja perhesuhteita ja elämää Suomessa, mutta aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

nosti nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät keskeiseksi tulokseksi. Liitteessä 
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kuusi esittelen esimerkkitaulukon, joka kuvaa aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

vaiheita, kun kyseessä on hyvinvointiin vaikuttavat tekijät nuorten kokemana. 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin kanssa lomittain analysoin kertomuksia teo-

riaohjaavalla sisällönanalyysilla transnationaalisten perhesuhteiden näkökulmas-

ta. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa etsin pelkistämisvaiheessa kertomuksis-

ta transnationaaliseen perhesuhteisiin liittyviä teemoja. Pyrin etsimään kerto-

muksista kaiken, mikä liittyi yksin alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten koke-

muksiin transnationaalisten perhesuhteiden ylläpitämisestä. Kertomuksista nousi 

esille teemoja koskien transnationaalisen yhteydenpidon tapoja ja -sisältöä. 

Ryhmittelyvaiheessa jaoin kertomuksista löytämäni transnationaalisten per-

hesuhteiden ylläpitämiseen liittyvät pelkistetyt ilmaukset seitsemän eri luokan 

alle: transnationaalisen yhteydenpidon mahdollisuudet, transnationaalisen yh-

teydenpidon välineet ja -tiheys, nuorten huonot kuulumiset yhteydenpidossa, 

perheen huonot kuulumiset yhteydenpidossa, vanhempien tuki, kannustus, ohjeet 

ja neuvot transnationaalisti, nuorten postipaketti- tai rahalähetykset perheelle ja 

vanhemmille sanallisesti osoitettu arvostus ja kunnioitus. Näistä muodostui edel-

leen viisi yläluokkaa: transnationaalinen yhteydenpito, yhteyden puuttuminen, 

ongelmista ja huolista puhumattomuus, vanhempien huolenpito lapsistaan ja las-

ten huolenpito vanhemmistaan. Nämä viisi yläluokkaa muodostivat yhdessä luo-

kan yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kokemukset transna-

tionaaleista perhesuhteistaan eli vastauksen toiseen tutkimuskysymykseeni, millä 

tavoin yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret ylläpitävät perhesuhtei-

taan. 

6.5 Eettiset kysymykset  

Ihmisiin kohdistuvaa tutkimusta tehdessään tutkijan on huomioitava tutkimuk-

sentekoon liittyvät eettiset kysymykset. Tiedon hankintaa ja julkistamista koske-

vat tutkimuseettiset periaatteet ovat yleisesti hyväksyttyjä. Ihmistieteissä erityi-

sesti tiedonhankintatavat ja koejärjestelyt aiheuttavat eettisiä ongelmia. Tutki-

muksessa lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. (Hirsjärvi ym. 

2007, 23, 25; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4.) Pro gradu -

tutkielmassani olen sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
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2012). Pro gradulleni on myönnetty tutkimusluvat niistä kahdesta kaupungista, 

joista haastateltavani tulivat. 

Tutkimuksenteossa ihmisten itsemääräämisoikeus toteutuu, jos he saavat itse 

päättää, osallistuvatko he tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2007, 25). Tutkimukses-

sani, saatuani haastateltavien yhteystiedot ja luvan ottaa yhteyttä, tiedustelin 

haastateltavien suostumusta tutkimukseen ensin suullisesti. Tässä vaiheessa he 

olivat jo saaneet heille suunnatun saatekirjeen, jossa tutkimuksen sisältöä ja to-

teutusta on avattu tarkemmin (ks. Liite 3 Saatekirje haastateltaville). Haastatel-

tavilla oli mahdollisuus halutessaan kysyä tutkimuksestani tarkemmin. Haasta-

teltavat saivat myös tiedoksi, että heillä on oikeus keskeyttää tutkimukseen osal-

listuminen missä tahansa tutkimuksen vaiheessa ilmoittamalla siitä minulle. En-

nen haastattelua pyysin haastateltavilta vielä erillisen kirjallisen suostumuksen 

tutkimukseen osallistumiseen ja nauhoitettujen haastattelujen käyttöön tutkimus-

aineistona (ks. Liite 4).  

Kaikki haastateltavani olivat haastatteluhetkellä täysi-ikäisiä, joten he saivat it-

senäisesti päättää, osallistuvatko tutkimukseen. Jos mukaan olisi päätynyt ala-

ikäisiä haastateltavia, olisin pyytänyt luvan haastattelun tekemiseen heidän edus-

tajiltaan. Haastateltavista osa oli itsekin opiskelijoita ja he halusivat mielellään 

auttaa toista opiskelijaa valmistumisessa. Esimerkiksi yksi haasteltavistani sanoi, 

että voimme tarvittaessa tavata vielä toisen kerran tai voin soittaa hänelle, jos 

haluan kysyä jostain asiasta lisää. Hän piti tärkeänä, että tutkielmani tulee val-

miiksi. Eräs toinen haastateltavani piti myös opintojeni etenemistä tärkeänä: ”Se 

on hyvä, et aina autetaan toisia, se on tosi kiva, että sä pääset sitten sun ton 

opiskelun eteenpäin, niin se on tosi hyvä.” 

Ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin kuuluu, että tutkittavaa ei saa vahingoittaa 

ja suojellaan tämän yksityisyyttä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4). 

Olen käsitellyt pro gradu -tutkielmani haastatteluaineistoa luottamuksellisesti. 

Aineisto on ollut ainoastaan omassa käytössäni. Haastatteluaineiston litteroinnin 

yhteydessä häivytin osallistujien tunnistetiedot. Haastattelunauhat ja litteroidut 

haastatteluaineistot olen säilyttänyt tietokoneen salasanan takana ja haastattelu-

aineiston paperiset versiot lukollisessa kaapissa siten, että ainoastaan minulla on 

ollut pääsy niihin. Tuhoan haastattelunauhat ja litteroinnit asianmukaisesti tut-

kimuksen valmistuttua. Kunnioitan haastateltavien yksityisyyttä ja olen häivyt-
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tänyt tutkielmasta kauttaaltaan kaikki sellaiset tunnistetiedot, jotka voisivat vaa-

rantaa tutkimukseen osallistuneiden yksityisyydensuojan. Olen joidenkin haasta-

teltavien kohdalla muuttanut heidän ikäänsä noin vuodella suuntaan tai toiseen. 

Olen myös muuttanut haastateltavien sisarusten ikiä tai/ja sukupuolia. Olen kek-

sinyt jokaiselle haastateltavalle peitenimen, ja joidenkin haastateltavien kohdalla 

vaihtanut tai häivyttänyt todellisen lähtömaan. Selkeyden, mutta myös mahdolli-

sen tunnistettavuuden peittämiseksi, olen lainauksissa korjannut joidenkin haas-

tateltavien suomenkieltä. 

Huomioiden, että perhe on yksin alaikäisinä Suomeen tulleille pakolaisnuorille 

erityisen sensitiivinen aihe, osasin etukäteen varautua siihen, että haastateltavani 

saattaisivat herkistyä tai olla puhumatta tietyistä perheeseen liittyvistä asioista. 

Käytännössä kuvatunlaisia tilanteita tapahtuikin haastatteluissa. Eräs haastatelta-

vistani puhkesi kyyneliin muistellessaan vaikeaa aikaa, jolloin hänellä ei ollut 

tietoa perheensä olinpaikasta. Tässä tilanteessa empaattisesti lohdutin nuorta ja 

kaivoin hänelle nenäliinan laukustani. Nuori kokosi itsensä melko nopeasti ja 

pystyimme jatkamaan haastattelua eteenpäin. Haastattelun lopuksi keskustelin 

nuoren kanssa siitä, kuinka vaikea aihe ilman perhettä Suomessa eläminen on, 

sanoin hänelle ymmärtäväni sen herättävän tunteita sekä positiivisesti kannustin 

häntä elämässään eteenpäin. Kerroin kaikille haastateltavilleni, että he voivat ha-

lutessaan olla minuun vielä yhteydessä haastatteluun liittyen, jos joku asia haas-

tattelusta jäi vaivaamaan. (ks. Nousiainen 2004, 42–43.) 

Lähes kaikissa haastatteluissa havaitsin tilanteita, joissa nuorten oli vaikea lähteä 

puhumaan jostain tietystä perheeseen liittyvästä aiheesta. Tilanteet ilmenivät si-

ten, että nuoret vastasivat kysymyksiini hyvin niukkasanaisesti tai hiljenivät, jol-

loin samanaikaisesti tulkitsin heidän kehonkielestään, että he eivät pysty aiheesta 

puhumaan. Eräässä haastattelussa perheestä puhuttaessa nuori hiljeni ja totesi: 

”Juo vain kahvisi lopppuun”. Haastatteluissa kunnioitin haastateltavia ja siirryin 

muihin kysymyksiin, jos huomasin, että jostain aiheesta puhuminen oli nuorelle 

liian vaikeaa ja kipeää.  (ks. Nousiainen 2004, 44.) 
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7 YKSIN ALAIKÄISINÄ SUOMEEN TULLEIDEN PAKO-

LAISNUORTEN TARINAT JA LAPSUUS 

Tässä luvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli keskityn kuvaa-

maan yksin alaikäisina Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kokemuksia lapsuu-

den perheestään.  Ensimmäisessä alaluvussa (7.1) esittelen yleisesti haastattele-

mani nuoret sekä kerron kunkin nuoren tiivistetyn tarinan. Tarinoiden pääpaino 

on nuorten lapsuudessa ja elämässä ennen Suomeen tuloa.  Toisessa alaluvus-

sa(7.2) erittelen tarkemmin tuloksiani nuorten lapsuuden perhesuhteista ja kasva-

tuksesta. 

7.1 Nuorten tarinat 

Tarinoiden nuoret ovat 18–24-vuotiaita. He ovat tulleet Suomeen eri-ikäisinä ja 

tulevat eri kulttuuritaustoista ja lähtökohdista. Nuorten joukossa on molempien 

sukupuolten edustajia. Pisin aika Suomeen tulosta on kymmenen vuotta ja lyhin 

aika pari vuotta. Kaikilla nuorilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. 

Kulttuuritaustoja on neljä. Edustettuina ovat ne maat, joista yksin alaikäisenä 

tulleita lapsia on tullut Suomeen perinteisesti eniten eli Somalia, Afganistan ja 

Irak. Yksi nuorista on Aasiasta, josta puolestaan tulee vain vähän yksintulleita 

pakolaislapsia. Somalialaistaustaisia nuoria on kaksi, sekä tyttö että poika. So-

malialaistaustainen poika oli elänyt suurimman osan elämästään Lähi-idässä pa-

kolaisena. Samoin afganistanilaistaustaisia haastateltavia on kaksi ja molemmat 

sukupuolet ovat tässäkin ryhmässä edustettuina. Afganistanilainen tyttö oli elä-

nyt koko elämänsä ennen Eurooppaan lähtöä Iranissa, eikä ollut koskaan käynyt 

Afganistanissa. Loput kaksi nuorista ovat poikia. Taulukkoon 2 olen koostanut 

yhteenvedon nuorista, heidän lapsuutensa perheistä ja transnationaalista yhtey-

denpidosta perheenjäseniin.



Taulukko 2. Tarinoiden nuoret.* 

Nuori Ikä haastatte-

lu hetkellä 

Ikä Suo-

meen 

tullessa 

Kansalaisuus/ 

Lähtömaa 
Lapsuuden perhe Perheenjäsenet, joihin nyt 

transnationaali yhteys 

Yhteydenpidon 

väline 

Zahra 18 10 Somalia Äiti, isä**, neljä isoveljeä**, 

kaksi pikkuveljeä, kaksi pik-

kusiskoa ja isoäiti** 

 

Äiti ja neljä  

pikkusisarusta  

Somalian ja Etiopian rajalla 

Puhelin 

Liban 19 17 Somalia/ Syy-

ria 

Äiti, isä, kaksi pikkuveljeä, 

kaksi pikkusiskoa, eno** ja 

isoäiti** 

 

Äiti, isä ja neljä  

pikkusisarusta  

Lähi-idässä 

Puhelin 

Arezo 19 16 Afganistan/Iran Äiti, isä ja kolme pikkusiskoa 

 

Perhe Suomessa turvapaikan-

hakijoina 

Perhe Suomessa 

(Puhelin/ 

Internet) 

Hosseini 21 14 Afganistan Äiti, isä ja kaksi isoveljeä Äiti, isä ja kaksi isoveljeä  

Afganistanissa 

 

Puhelin 

Hayder 19 17 Irak Äiti, isä, kolme isoveljeä ja 

kolme isosiskoa 

Äiti, isä, kaksi isoveljeä ja 

kolme isosiskoa  

Irakissa 

Isoveli Euroopassa 

 

Internet 

Xuan 24 14 Aasia Äiti ja isosisko Äiti ja isosisko  

kotimaassa 

 

Internet 

*nuorten ja heidän perheenjäsentensä tunnistetietoja on häivytetty ja muutettu  **kuollut tai/ja ei ole yhteyttä
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Taulukko 2 osoittaa, että lähes kaikilla tarinoiden nuorilla on useita sisaruksia. 

Somaliasta tulevilla nuorilla sisaruksia on eniten ja Aasiasta tulevalla vähiten. 

Kaikilla nuorilla on yhteys vanhempiinsa ja lapsuuden perheeseensä. Yhdellä 

nuorella perhe on Suomessa, joten hänen kohdallaan ei voida puhua transnatio-

naalisista perhesuhteista. Muiden nuorten perheet ovat pääasiassa koti- tai läh-

tömaassa. Somalialaisten ja afganistanilaisen nuoren transnationaalisen yhtey-

denpidon välineenä toimii puhelin. Irakista ja Aasiasta kotoisin olevat nuoret 

puolestaan pitävät transnationaalisti yhteyttä internetin kautta. Seuraavaksi esit-

telen nuorten tarinat taulukon mukaisessa järjestyksessä. 

 

Somalialaisen Zahran tarina  

Zahra on 18-vuotias Somaliasta kotoisin oleva tyttö. Hän on tullut Suomeen 10-

vuotiaana. Zahralla on iso perhe. Hänellä on äiti ja isä, kaksi pikkusiskoa ja 

kaksi pikkuveljeä. Nuorinta sisarustaan, joka on 3-vuotias, Zahra ei ole tavan-

nut. Zahralla on näiden sisarusten lisäksi kaksi aikuista veljeä, jotka ovat tiettä-

västi Euroopassa ja elossa, mutta heihin Zahralla tai perheellä ei tällä hetkellä 

ole yhteyttä. Lisäksi kaksi Zahran vanhemmista sisaruksista on tapettu Somali-

assa joitain vuosia sitten. Zahra kertoo, että tällä hetkellä hän ei tiedä, missä 

hänen isänsä on. Isä oli lähtenyt Eurooppaan pari vuotta sitten, mutta hänestä ei 

ole kuulunut sen jälkeen. Zahran äiti ja neljä pikkusisarusta elävät tällä hetkellä 

Somalian ja Etiopian rajalla hyvin köyhissä olosuhteissa. 

Zahra muistaa vain vähän elämästään kotimaassa, koska on ollut melko pieni, 

kun lähti sieltä Suomeen salakuljettajan matkassa. Hän on kasvanut ison per-

heen ympäröimänä, ja muutakin sukua oli asunut lähellä. Zahra kertoo, että oli 

pienenä välillä autellut äitiä siivouksessa ja ruuanlaitossa. Zahra oli käynyt lap-

sena jonkin verran koraanikoulua, mutta hänellä on somaattinen sairaus, joka 

oli jo tuolloin rajoittanut hänen koulunkäyntiään. Zahran äiti oli ollut kotiäiti ja 

isä työskennellyt käsityöläisammatissa. Zahra muistaa, että elämä kotimaassa ei 

ollut helppoa, sillä siellä oli sota. Esimerkiksi ruokaa Zahra sai lapsuudessa 

joskus vain kerran päivässä. Zahralle äiti on perheen tärkein aikuinen. Zahralle 

kaikki sisarukset ovat yhtä tärkeitä. Nyt jo edesmennyt isoäiti oli myös merkittä-

vä Zahralle. Hän päätti Zahran lähettämisestä Eurooppaan. Salakuljettajan 
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kanssa matkasta Eurooppaan Zahra muistaa monta lentokonetta. Perillä Suo-

messa salakuljettaja oli vienyt hänet poliisiasemalle hakemaan turvapaikkaa. 

Tällä hetkellä Zahralla on yhteys äitiinsä ja pikkusisaruksiinsa Somalian ja 

Etiopian rajalle puhelimitse. Zahra kertoo alaikäisenä hakeneensa perhettään 

Suomeen perheenyhdistämisellä, mutta saaneensa kielteisen perheenyhdistämis-

päätöksen. Zahran lapsuutta Suomessa oli varjostanut ikävä ja huolen kantami-

nen perheen tilanteesta. Zahra kertoo olevansa Suomessa yksinäinen ilman per-

hettä, mutta yksinäisyyttä pahempi asia hänelle on perheen huono tilanne koti-

maassa.  

Zahra on opiskellut Suomessa peruskoulu-opintoja. Zahran sairaus vaikeuttaa 

hänen ammatin valintaansa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Zahra ei opiskele tai 

käy töissä, sillä hän on raskaana. Zahralla on Somaliasta kotoisin oleva mies, 

joka asuu Ruotsissa. Zahran tulevaisuuden suunnitelmat painottuvat omaan per-

heeseen sekä ammatin ja työpaikan saamiseen. Zahra ei tällä hetkellä näe rea-

listisena, että voisi palata tai mennä käymään kotimaassaan. Zahra tuo yleisesti 

esiin yksin alaikäisenä Suomeen tulleiden pakolaislasten- ja nuorten haastavaa 

tilannetta. Zahra painottaa, että pakolaisilla on oikeasti hyvin vaikeaa, eikä ke-

nenkään pitäisi joutua kokemaan sitä mitä he ovat joutuvat kokemaan. 

 

Somalialaisen Libanin tarina 

Liban on 19-vuotias somalialainen poika. Hän on tullut Suomeen ollessaan 17-

vuotias. Liban on syntynyt Somaliassa, mutta ollessaan 5-vuotias, hän muutti 

perheensä kanssa pakolaisena Syyriaan pakoon Somalian vaikeaa tilannetta. Li-

banilla on äiti ja isä sekä neljä häntä nuorempaa sisarusta: kaksi veljeä ja kaksi 

siskoa. Liban ja perheen toiseksi vanhin lapsi ovat syntyneet Somaliassa, nuo-

remmat sisarukset ovat syntyneet Syyriassa. Libanin nuorin sisarus on 6-vuotias. 

Libanille äiti on erityisen tärkeä perheenjäsen. 

Libanin kertoma tarina alkaa oikeastaan Syyriasta, jonne perhe oli paennut. Li-

banin perheen lisäksi Syyriaan pakeni myös muita Libanin sukulaisia Somalias-

ta. Libanille näistä sukulaisista tärkeimmät ja läheisimmät olivat eno ja isoäiti. 

Isoäidin Liban kertoo Syyriassa asuneen perheensä kanssa samassa talossa. Li-
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banin tarinasta ei käy ilmi, asuiko myös eno perheen kanssa. Syyriassa Libanin 

äiti oli työskennellyt torimyyjänä ja isä oli ollut käsityöläisammatissa. Libanin 

eno oli työskennellyt rakennusmiehenä. Liban oli käynyt Syyriassa koraanikou-

lua. Hän oli auttanut äitiä jonkin verran kotitöissä, isäänsä tämän töissä ja enoa 

rakennustyömailla. Eno oli kehunut Libania, että hänestä tulisi vielä hyvä ra-

kennusmies. Vaikka Libanin perheen elämä jatkui Syyriassa, ei se kuitenkaan ol-

lut ihan helppoa. Liban kertoo, että elämä oli vaikeaa, sillä he olivat maahan-

muuttajia ja erottuivat joukosta. 

Eräänä päivänä Libanin perheen elämä muuttui äkillisesti, kun perheen talo tu-

houtui tulipalossa asumiskelvottamaksi. Perhe menetti kaiken omaisuutensa ja 

elämä vaikeutui entisestään. Tuolloin Libanin vanhemmat ja eno päättivät, että 

enon ja Libanin olisi palattava Somaliaan. Libanin eno järjesti itsensä ja Liba-

nin matkan Somaliaan. Liban kertoo olleensa tuolloin noin 14-vuotias. Matka oli 

ollut vaikea: Liban ja eno olivat matkustaneet salaa laivalla, joka kuljetti lam-

paita. He olivat matkustaneet lampaiden seassa. Liban kuvaa inhoten, miten 

lampaat haisivat pahalta ja he olivat joutuneet piileksimään niiden keskellä pit-

kän matkan. 

Somaliassa Liban asui enonsa kanssa ja eno huolehti hänestä. Eno piti kauppaa 

elättääkseen heidät.  Liban ja eno kuitenkin erottautuivat joukosta: heistä näki, 

että he olivat olleet pitkään poissa Somaliasta ja tämä tiesi ongelmia. Liban ker-

too, että hänen perheensä tulee tietystä klaanista ja heillä oli sen vuoksi ongel-

mia Somaliassa. Al Shabaab-islamistinen terroristijärjestö alkoi kiinnostua Li-

banista ja hänen enostaan ja alkoi uhkailla enoa. Eno halusi suojella Libania 

kaikin keinoin.  

Eno myi omaisuuttaan ja järjesti Libanin matkan turvaan, Eurooppaan. Eno lä-

hetti Libanin matkaan salakuljettajan kanssa. Jossain kohtaa matkaa Liban yritti 

soittaa enolleen. Tuolloin Liban sai järkytyksekseen tietää, että hänen enonsa oli 

tapettu. Libanin matka Eurooppaan oli vaikea. Libania oli matkalla kohdeltu 

huonosti ja hän oli joutunut pitkän aikaa olemaan vangittuna huonoissa olosuh-

teissa. Liban kertoo, kuinka hänen päänsä oli tuohon aikaan koko ajan kipeä. 

Liban oli tuolloin miettinyt perhettään, enoaan ja omaa tulevaisuuttaan. Lopulta 
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Liban oli kuitenkin päässyt jatkamaan matkaa ja salakuljettajan avulla päätyi 

Suomeen. 

Kun Liban tuli Suomeen, hänellä ei ollut Syyriassa asuvan perheensä yhteystie-

toja. Etsintöjen tuloksena perheeseen kuitenkin saatiin yhteys. Nykyään Liban 

pitää perheeseensä säännöllisesti yhteyttä puhelimitse. Liban on myös alkanut 

lähettää perheelleen rahaa ruokaa varten. Liban kertoo erityisesti ikävöivänsä 

äitiä, vaikka toki kaipaa koko perhettään. Libanin kohdalla perheenyhdistämisen 

hakemisesta oli luovuttu haastavan prosessin vuoksi.  

Tulevaisuudelta Suomessa Liban toivoo, että hän voisi opiskella itselleen hyvän 

ammatin. Tällä hetkellä Liban suorittaa peruskoulu-opintoja loppuun. Oman 

perheen perustamisen hän arvelee tapahtuvan vasta myöhemmin, sitten kun hä-

nellä on ammatti. Tällä hetkellä Libanilla on tyttöystävä. Liban on Jumalalle kii-

tollinen elämästään Suomessa.  

 

Afganistanilaisen Arezon tarina 

Arezo on 19-vuotias afganistanilainen tyttö. Hän on tullut yksin Suomeen noin 

16-vuotiaana. Arezon perheeseen kuuluu äiti, isä ja kolme siskoa. Arezo on lap-

sista vanhin. Arezon nuorin sisko on vasta 2-vuotias. Kaksi muuta siskoa ovat 

teini-ikäisiä. Arezolle isä oli lapsuudessa läheisin perheenjäsen.  Arezon perhe 

oli asunut Iranissa ja Arezo on syntynyt siellä. Perhe on etnisesti afganistanilai-

nen, mutta Arezo itse ei ole koskaan käynyt Afganistanissa. 

Iranissa Arezo oli asunut perheensä kanssa. Arezon isovanhemmat ja setä olivat 

asuneet perheen kanssa samassa kaupungissa. Arezon äiti oli ollut kotiäitinä ja 

isä työskennellyt kodin ulkopuolella. Arezo ja siskot olivat käyneet koulua. Kos-

ka he olivat tyttöjä, turvallisuus-syistä heidän oli mahdollista liikkua ulkona vain 

aikuisen perheenjäsenen tai sukulaisen seurassa. Arezon perheellä ei ollut viral-

lista lupaa oleskella Iranissa ja Arezon isä oli tehnyt kaikenlaista työtä salaa, 

jotta perhe saisi rahaa. Tyttöjen koulunkäyntikin oli tapahtunut salassa.  

Iranissa niin sanottuna tavallisena arkipäivänä Arezo oli herättyään syönyt äi-

din tekemää aamupalaa ja mennyt kouluun aikuisen saattamana, jos koulu si-
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jaitsi kaukana. Arezo kertoo, että yleensä isä oli vienyt heidät polkupyörällä tai 

moottoripyörällä kouluun. Joskus Arezon isovanhemmat olivat hoitaneet tätä 

tehtävää. Aikuinen oli myös hakenut lapset koulusta. Illalla Arezon perhe oli 

ruokaillut yhdessä ja viettänyt aikaa yhdessä TV:tä katsellen. Arezo ja siskot oli-

vat tehneet läksyjä. Arezo kertoo, että hän ei itse niinkään pitänyt TV:n katselus-

ta, vaan viihtyi mieluummin omassa rauhassa lehtiä ja kirjoja lukien. Arezo ker-

too myös, että hän oli siskojensa kanssa välillä viettänyt vapaa-aikaa korttipeli-

en ja palapelien parissa. Iranissa asuessaan Arezo oli osallistunut kotitöihin, 

mutta ei ollut tykännyt tehdä ruokaa, vaan siinä toinen siskoista oli autellut äi-

tiä. Kolmas sisko ei Arezon mukaan ollut osallistunut kotitöihin.  

Arezo ei kerro tarkkaan, mutta Arezon perhe oli jossain vaiheessa lähtenyt 

Iranista Turkkiin tarkoituksenaan jatkaa pidemmälle Eurooppaan. Turkisssa 

Arezo oli työskennellyt pitkää päivää eräänlaisessa tehtaassa, kunnes vanhem-

mat olivat päättäneet, että perhe jatkaa matkaa Eurooppaan salakuljettajan 

avulla. Arezon tarinasta ei käy suoraan ilmi, työskentelivätkö muutkin perheen-

jäsenet tehtaassa. Arezo perheineen oli Turkissa reilun vuoden ennen kuin he 

lähtivät jatkamaan matkaan. Tuolloin Arezo saapui Ruotsiin perheensä kanssa. 

Perhe asui lähes vuoden vastaanottokeskuksessa Ruotsissa. Perheellä oli kuiten-

kin sormenjäljet toisessa EU-maassa. Tästä syystä perhe joutui Dublin-

asetuksen mukaisesti palaamaan siihen EU-maahan, jossa sormenjäljet olivat. 

Matkalla tähän EU-maahan Arezo kuitenkin joutui eroon perheestään, jolloin 

hän matkusti yksin takaisin päin, päätyen Ruotsin sijasta Suomeen hakemaan 

turvapaikkaa.  

Yksin Suomeen saavuttuaan Arezolla ei ollut yli vuoteen mitään tietoa perhees-

tään ennen kuin he löytyivät Punaisen ristin haulla Euroopasta. Perhe saapui 

Suomeen turvapaikanhakijana noin vuosi sitten. Perheen saapuminen oli Arezol-

le suuri helpotus. Tällä hetkellä Arezo asuu itsenäisesti ja opiskelee toisen as-

teen oppilaitoksessa. Muu perhe asuu läheisessä kaupungissa vastaanottokes-

kuksessa. Arezo haluaisi tulevaisuudessa elää itsenäistä, perheestään irrallista 

elämää. Hän haluaisi opiskella insinööriksi ja tehdä töitä. Arezo ei halua mennä 

naimisiin tai hankkia omia biologisia lapsia. Iraniin Arezo ei enää koskaan ha-

luaisi palata. Hän haluaisi nähdä oikean kotimaansa Afganistanin ja palaisi 

sinne mielellään, jos sinne tulisi rauha. 
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Afganistanilaisen Hosseinin tarina 

Hosseini on 21-vuotias afganistanilainen poika. Hosseinilla on kaksi isoveljeä 

sekä äiti ja isä. Hosseini on perheen nuorin lapsi. Hän on tullut Suomeen yhdes-

sä aikuisen serkkunsa kanssa ollessaan 14-vuotias. Serkku ei kuitenkaan ollut 

voinut jäädä Suomeen Hosseinin kanssa, sillä hänellä oli sormenjäljet toisessa 

EU-maassa, jonne hän joutui Dublin-asetuksen mukaisesti palaamaan. 

Afganistanissa Hosseini asui perheensä kanssa pienessä kaupungissa. Hosseini 

oli käynyt koulua ja auttanut äitiä paljon kotitöissä, kuten ruuan laitossa ja sii-

vouksessa. Hosseini tarkentaa, että perheessä ei ollut tytärtä, jolle tehtävä luon-

nollisesti olisi kuulunut, joten hän oli autellut äitiä. Koulunkäynnin kotimaassa 

vanhemmat olivat maksaneet Hosseinille. Hän kertoo, ettei pitänyt koulunkäyn-

nistä kotimaassa, koska siellä oli rauhatonta. Hosseini kertoo, että hänen van-

hempansa ovat korkeasti koulutettuja ja he ovat opiskelleet ulkomailla. Hossei-

nin vanhemmat olivat työskennelleet koulutustaan vastaavassa työssä ennen kuin 

kotimaan levottomuudet alkoivat.  Levottomuuksien vuoksi, Hosseinin äidin täy-

tyi turvallisuussyistä jättäytyä kotiäidiksi ja isä perusti sekatavarakaupan per-

heen elättämiseksi.  

Hosseinille veljet ovat erityisen tärkeitä perheenjäseniä – äidin ja isän lisäksi. 

Hosseinin aikuinen serkku, jonka kanssa hän matkusti Eurooppaan, on hänelle 

myös hyvin läheinen. Hosseinin perhe oli tehnyt päätöksen, että Hosseini lähtisi 

matkaan serkkunsa kanssa. Tarinassa ei käy ilmi, missä tämä serkku asui ennen 

kuin Hosseini lähti hänen kanssaan Eurooppaan.  

Kun Hosseini saapui Suomeen, hänellä ei ollut puoleen vuoteen yhteyttä perhee-

seensä. Nykyään Hosseini pitää yhteyttä Afganistanissa olevaan perheeseensä 

puhelimitse. Hosseini arvostaa perhettään ja saamaansa kasvatusta. Hän halu-

aisi tehdä enemmän sairastelevien vanhempiensa hyväksi, mutta Suomesta käsin 

se on vaikeaa.  

Hosseini kertoo, että haluaisi tuoda perheensä Suomeen. Perheenyhdistämistä ei 

laitettu vireille, kun Hosseini oli alaikäinen, sillä sosiaalityöntekijä oli kertonut 

hänelle, että perheenyhdistämisen toteutuminen tulisi olemaan hankalaa tiuken-
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tuneen lainsäädännön myötä. Hosseini oli tuolloin pohtinut, että perheenyhdis-

tämishakemuksen voisi laittaa vireille tulevaisuudessa.  

Hosseini on hiljattain valmistunut ammattikoulusta. Hosseini on tällä hetkellä 

työttömänä, mikä harmittaa häntä, sillä motivaatiota oman alan työn tekemiseen 

olisi. Hosseinille elämä ilman perhettä Suomessa on haastavaa. Hosseini kokee 

olevansa nykyään aika yksinäinen. Hosseinin tulevaisuuden suunnitelmat pai-

nottuvan oman alan työn löytämiseen. Hosseini on miettinyt oman perheen pe-

rustamista, mutta ei näe sitä vielä realistisena omasta epävarmasta elämän ti-

lanteestaan johtuen. Hosseini kokee Suomessa ulkopuolisuutta ja saavansa ne-

gatiivisen leiman maahanmuuttajana. Hän palaisi kotimaahansa, jos sinne tulisi 

rauha. 

 

Irakilaisen Hayderin tarina 

Hayder on 19-vuotias irakilainen poika, joka on tullut Suomeen yksin alaikäise-

nä turvapaikanhakijana ollessaan 17-vuotias. Hayderin perheeseen kuuluu äiti 

ja isä, kolme siskoa ja kolme veljeä. Hayder on sisaruksista nuorin. Hayderin si-

saruksilla ei ole vielä omia perheitä. Hayderin vanhin veli opiskelee yliopistossa 

Euroopassa.  

Kotimaassa Hayder oli lapsuudessa viettänyt melko tavanomaista perhe-elämää 

siihen saakka, kunnes kotimaan levottomuudet alkoivat. Hayderin äiti oli ollut 

kotirouva ja isä työskennellyt insinöörinä. Hayder oli käynyt koulua, koulun jäl-

keen perhe oli ruokaillut yhdessä ja isä oli iltaisin patistellut Hayderia läksyjen 

tekoon. Hayder oli kotona pelannut Xboxia ja katsonut televisiota. Perheellä oli 

ollut iso talo, jossa jokaisella lapsella oli ollut oma huone. Samassa kaupungissa 

olivat asuneet Hayderin isovanhemmat ja joitain sukulaisia. Hayderin perhe oli 

viettänyt yhdessä erilaisia juhlapäiviä, sekä uskonnollisia juhlia että syntymä-

päiviä. Hayder kertoo, että uskonnolla ei heidän perheessään ollut kovin merkit-

tävää roolia, vaikka he juhlia viettivätkin. 

Hayder kertoo, että kotona tietyt asiat tuli aina huolehtia, vaikka kotitöihin hän 

osallistui vain vähän. Hayder kokee, että nuorimpana lapsena vanhemmat ovat 

kohdelleet häntä eri tavoin kuin perheen muita lapsia. Hayderilla on hyvät välit 



 

55 
 

kaikkiin sisaruksiinsa, vaikkei erityisen läheisiä välejä kehenkään heistä. Hayde-

rille isä on tärkein perheenjäsen. Hayder oli lähtenyt isänsä päätöksellä Eu-

rooppaan pakoon kotimaansa vaikeaa tilannetta. 

Hayder kertoo, että matka Irakista Suomeen ei ollut helppo, mutta hän on nyt 

tyytyväinen lopputulokseen, sillä hän on mielestään onnistunut rakentamaan it-

selleen hyvän elämän Suomessa. Hayder on oppinut suomenkielen parissa vuo-

dessa niin hyvin, että on päässyt etenemään jo toisen asteen opintoihin. Hayde-

rilla on suomalainen tyttöystävä ja suomalainen tukihenkilö.  

Hayderilla on ollut ylirajainen yhteys Irakissa olevaan perheeseensä Suomeen 

saapumisesta lähtien. Hayder kantaa huolta perheestään, vaikka haluaisinkin 

unohtaa kaikki kotimaan ikävät asiat. Hän haluaisi tuoda perheensä Suomeen 

perheenyhdistämisellä, jos se olisi mahdollista. Hayderin tulevaisuuden suunni-

telmat painottuvat pitkälti opiskeluun ja työpaikan löytämiseen. Hayderilla on 

myös toive perustaa perhe tyttöystävänsä kanssa. Hayder mainitsee lisäksi, että 

nykyisillä kavereilla on hänelle edelleen tulevaisuudessa tärkeä merkitys. 

Hayderilla on yleisesti katse vahvasti tulevaisuudessa, eikä hän halua jäädä 

miettimään menneisyyttään. 

  

Aasialaisen Xuanin tarina 

Xuan on 24-vuotias Aasiasta kotoisin oleva nuori mies. Hänellä on kotimaassa 

äiti ja isosisko. Hänen vanhempansa ovat eronneet silloin, kun hän oli pieni.  

Hän on tullut Suomeen toisen perheen mukana noin 14-vuotiaana. 

Lapsuudestaan Xuan muistaa ja kertoo vain vähän. Hän oli asunut äitinsä ja 

siskonsa kanssa. Isästään hän ei muista mitään, eikä isä ole ollut osa hänen lap-

suuttaan. Xuan oli kotimaassa ollut päiväkodissa ja käynyt alakoulua. Hän oli 

autellut äitiä välillä peruskotitöissä. Xuanin tarinasta ei käy varsinaisesti ilmi, 

millainen suhde hänellä oli äitiinsä tai siskoonsa lapsuudessa. 

Xuan asui lähes koko teini-ikänsä perheryhmäkodissa. Xuan arvostaa perhe-

ryhmäkodilta saamaansa tukea ja apua. Xuanin itsenäistymisestä ja perheryh-

mäkodilta muutosta on nyt kulunut kuusi vuotta. Xuan on opiskellut Suomessa 

peruskoulun ja ammatillisen tutkinnon. Hänellä on Suomen kansalaisuus ja hän 
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on käynyt armeijan. Xuan on ollut koulutustaan vastaavassa työssä, mutta jäänyt 

hiljattain työttömäksi. 

Xuan pitää yhteyttä äitiinsä ja isosiskoonsa internetin kautta. Xuan ei ole tavan-

nut äitiään ja siskoaan kotimaasta lähdön jälkeen. Hänellä on ollut ajatuksena 

matkustaa tapaamaan heitä. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan työttömyyden vuoksi 

ole mahdollista. Xuan haluaa hoitaa ensin omat asiansa kuntoon ja säästää ra-

haa ennen kuin voi matkustaa. Xuan kertoo, että oli satunnaisesti lähettänyt ruo-

karahaa äidilleen rahanlähetyspalvelun kautta ollessaan työelämässä. Xuan oli 

alaikäisenä hakenut äitiään ja siskoaan Suomeen perheenyhdistämisellä, mutta 

saanut hakemukseen kielteisen päätöksen.  

Xuanilla oli ollut jälkihuollon ohjaus 21-vuotiaaksi saakka. Xuan kertoo jälki-

huollosta olleen suuri apu hänelle. Ohjauksen loputtua hänen oli kuitenkin pär-

jättävä itsenäisesti. Xuanille työttömyys on tuonut elämään epävarmuutta. Tule-

vaisuudelta Xuan toivoo vakituista työtä, joka toisi turvaa elämään. Xuan ei 

työttömänä halua jäädä kotiin, vaan täyttää päivänsä tekemisellä.  

Xuan kokee, että hänellä on nyt oikeastaan kaikkea. Hänen on turvallista asua 

Suomessa. Hänellä on Suomen kansalaisuus, eikä hänen siksi tarvitse enää pelä-

tä, että hänen pitäisi lähteä pois Suomesta. Häneltä puuttuu ainoastaan työpaik-

ka. Omaa perhettä Xuan ei tässä elämänvaiheessa halua vielä perustaa. Xuan 

haluaa painottaa kaikille yksin Suomeen tulleille nuorille, että ilman työpaikkaa 

heillä tulee olemaan vaikeuksia tulevaisuudessa, jos he haluavat perustaa oman 

perheen tai hakea lapsuuden perhettään Suomeen.  

 

7.2 Lapsuuden perhesuhteet ja kasvatus 

Kertomuksissa yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret kuvaavat ja 

tuovat esiin kokemuksiaan lapsuutensa perhesuhteista ja kasvatuksesta. Zahran 

kotimaan lapsuusmuistoissa oman perheen merkitys on keskeisellä sijalla. Hyviä 

muistoja kotimaastaan Zahralla ei siellä riehuneen sodan vuoksi ole. Tärkeintä 

kotimaassa oli ollut saada kasvaa oman perheen kanssa. 
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Zahra: Mä muistan, mä aina pelasin ulkona, leikin muitten lapsien, omien 

sisarusten kanssa, mutta en voinut mennä esimerkiksi koraanikouluun tai 

kouluun, koska mulla oli sairaus ja kaikki kiusasi minua --- Joo se on tosi 

vaikea. Mulla ei niinku ole hyvä muisto sieltä [Somaliasta], koska siellä oli 

sota. --- Kaikki mitä mä muistan oli vain oma perhe oli tärkeä. 

Läheisillä perhesuhteilla on lapsiin myönteinen vaikutus (Kaulio & Svennevig 

2006, 168). Sekä Zahran että Libanin kertomuksista käy ilmi, että heillä mo-

lemmilla on ollut lapsuudessa läheinen suhde paitsi äitiinsä, myös isoäitiinsä. 

Zahra korostaa kertomuksessaan myös sisarussuhteidensa tärkeyttä. Somaliassa 

kaikkia niitä, jotka asuvat samassa taloudessa pidetään yleensä läheisinä per-

heenjäseninä (Tiilikainen ym. 2016, 47). Äidin ja hänen lastensa sekä sisarusten 

väliset suhteet ovat yleensä läheisiä etenkin silloin, jos he ovat asuneet yhdessä 

(mt.). Zahra oli lapsuudessa kertonut ensimmäisenä huolensa äidilleen, isoäidil-

leen ja ylipäätään perheelleen. Zahran isoäiti oli päättänyt Zahran lähtemisestä 

Eurooppaan ja maksanut salakuljettajalle, jotta Zahra sairaana tyttönä pääsisi 

elämään parempiin olosuhteisiin.  

Zahra: Minun mummo siitä [Eurooppaan lähettämisestä] päätti ja antoi sil-

le miehelle [salakuljettajalle] rahaa ja se [isoäiti] sanoi, että pitää tää tyttö 

lähteä, koska on sairas. 

Somaliyhteisössä kunnioitetaan eniten yhteisön iäkkäämpiä jäseniä. Isovan-

hemmilla on perheissä merkittävä asema ja heidän mielipiteitään arvostetaan 

paljon. (Tiilikainen ym. 2016, 47.) Zahran kertomuksesta ei käy ilmi, mitä hänen 

vanhempansa olivat ajatelleet hänen Eurooppaan lähettämisestään, mutta kerto-

muksesta voi tulkita, että ainakin isoäidillä oli ollut viimeinen sana Zahran läh-

dön suhteen. 

Libanin kertomuksessa isä jää vähemmälle huomiolle verrattuna äitiin ja enoon. 

Liban kertoo, että hänellä on eniten ikävä äitiä ja hänen valmistamiaan ruokia. 

Liban kuvaa, kuinka hänen äitinsä osasi tehdä nopeasti ja taitavasti somalialaisia 

perinneruokia. Liban sanoo, että haluaisi koko ajan soittaa äidille, haluaisi nähdä 

ja koskettaa äitiä. Vaikka Liban haluaisi nähdä molemmat vanhemmat ja koko 

perheen, hän puhuu erityisesti äidistä. Myös Kaukon (2015) tutkimuksessa äidin 

erityinen merkitys yksin alaikäisinä tulleiden turvapaikanhakijoiden elämässä 

nousee esiin. Libanin tarinassa suhde enoon eli äidin veljeen osoittautuu myös 
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hyvin merkittäväksi.  Liban puhuu enostaan todella lämpimästi. Liban kuvaa, 

kuinka eno aina auttoi häntä. 

 Liban: Mitä minä haluan, hän [eno] antaa mulle. 

Eno lähti Libanin kanssa Syyriasta takaisin Somaliaan, kasvatti ja piti Libanista 

huolta Somaliassa ja lopulta järjesti hänet turvaan Eurooppaan. Libanin on vai-

kea puhua enonsa kuolemasta. Tulkitsen, että eno oli ollut Libanille todella lä-

heinen ihminen. Eno pitkälti osallistui Libanin kasvatukseen, ja Libanin suhde 

enoon on verrattavissa lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Somalialaises-

sa kulttuurissa onkin melko tavallista, että lasta saattavat kasvattavat hänen bio-

logisten vanhempiensa sijaan muut sukulaiset (Tiilikainen & Robleh 1999; ks. 

Tiilikainen 2003, 29). Libanin kohdalla eno oli valikoitunut keskeiseksi kasvat-

tajaksi. Tutkimuksen mukaan erityisesti veljet ovat osoittautuneet somalinaisille, 

oman äidin lisäksi, tärkeiksi tukijoiksi, jotka tarvittaessa esimerkiksi auttavat ta-

loudellisesti tai osallistuvat lapsen hoitoon (Tiilikainen & Robleh 1999; ks. Tii-

likainen 2003, 131). 

Hosseini ja Hayder ovat perheidensä nuorimmat lapset. He kuvaavat kertomuk-

sissaan kokemuksiaan nuorimman lapsen roolista perheessä ja merkityksistä, joi-

ta tämä asema tuo perhesuhteille. Perheen kuopuksen ei odoteta nopeasti kasva-

van isoksi (Kaulio & Svennevig 2006, 25). Vanhemmat ja sisarukset haluavat pi-

tää nuorimmaisen lapsena mahdollisimman pitkään. Nuorimmaiselta ei välttä-

mättä odoteta samanlaista vastuun kantamista kuin isommilta sisaruksilta. (Mt.) 

Hosseini kertoo, että hän oli nuorimpana lapsena osallistunut hyvin vähän isänsä 

pitämän kaupan töihin verrattuna isoveljiinsä. Hosseinia ei nuorimpana lapsena 

jätetty yksin, koska ympäristö oli turvaton. Tulkitsen, että perhe suojeli nuorinta 

lasta, Hosseinia monin tavoin.  

Hosseinilla oli lapsuudessa läheinen suhde vanhempiinsa ja isoveljiinsä, mutta 

myös aikuinen serkku oli ollut läheinen, ”niinku paras”. Hosseini kokee, että 

tämä serkku oli aina osannut auttaa häntä lapsuudessa. Serkulle Hosseini on aina 

voinut kertoa ongelmistaan. Hosseinin perhe oli päättänyt, että Hosseini lähtisi 

tämän serkun kanssa Eurooppaan. Afganistanissa oli tuolloin ollut hyvin rauha-

tonta. Afganistanin vaikeissa olosuhteissa nuoren Hosseinin tulevaisuus oli näyt-

tänyt toivottamalta. Hosseinille haluttiin hyvä elämä. 



 

59 
 

Hosseini: No, itse asiassa kyllä silloin [ennen Eurooppaan lähtöä] oli vä-

hän enemmän rauhatonta, ja siinä oli enemmän kaikenlaisia juttuja koti-

maassa. Kaikki varmaan tietää uutisissakin. Se on niinku niistä ja ei ollut 

paljon opiskelupaikka ja muuta [kotimaassa]. Sen takia isä ja vanhemmat 

tai veljet päätti, että ainakin, jos mulla niinku, niillä ei oo hyvä elämä, se tai 

toisellakin on vähän parempi elämä. Sen takia mä tulin Suomeen. 

Hayder kuvaa kertomuksessaan Hosseinia konkreettisemmin kuopuksen roolia 

perheessä. Hayder kokee, että hänellä on nuorimpana lapsena ollut erilainen 

asema perheessä kuin muilla sisaruksilla. Hayder arvelee, että nuorimpana häntä 

on ehkä rakastettu enemmän kuin muita lapsia. Hayder kuvaa, kuinka hän ärsytti 

vanhempia sisaruksiaan ollessaan pieni. Lapsilla on tapana ärsyttää sisaruksiaan 

tahallaan, härnätä, kiusoitella, arvostella toistensa ulkonäköä ja liittoutua toisiaan 

vastaan (Kaulio & Svennevig 2006, 137). Hayder kertoo vanhempien olleen hä-

nen puolellaan, jos muut sisarukset ärsyyntyivät hänestä. Ikä ja etäisyys saavat 

Hayderin muistamaan sisaruksistaan myös hyviä asioita ja ominaisuuksia lap-

suuden arkisen ärsyyntymisen lisäksi (ks. Kaulio & Svennevig 2006, 16). 

Hayder muistaa lapsuudessa viettäneensä myös sopuisaa aikaa sisarustensa 

kanssa. Hayderin kertomuksesta voi kuitenkin tulkita, ettei hänellä lapsuudessa 

ollut erityisen läheistä suhdetta kehenkään sisaruksistaan.  

Merja: Sä sanoit, isä oli tärkee ihminen, mites niinku siskot tai veljet, oliks 

niistä joku tosi läheinen, enemmän tärkee [lapsuudessa]? 

Hayder: No, ne [sisarukset] oli ihan mukavii, mut kyllä meillä oli jotain 

[nauraen]. Kun mä oon nuorin, niin se vaikutti ja mun isi ja äiti rakastaa 

mua ehkä, kun mä oon nuorin, sit ne ehkä enemmän kuin noita isoi. Sitten 

ne [sisarukset] oli vähän niinku, et oh mai kaad toi Hayder, toi Hayder ei 

voida puhua sille, kun isi sitten suuttuu meille [kertoo naurahdellen]. Niin, 

se mä olin vähän ärsyttävä sillon, kun mä olin niinku pienin, ja sitten mä är-

sytin niitä [sisaruksia]. Ja ne ei voi tehdä mulle mitään, sanoo mitään, kun 

sitten äiti on ette voi sanoa tolle mitään, koska se on pienin, sellanen, mutta 

ne[sisarukset] oli ihan mukavii. Me pelasimme ja tehtiin kaikke kivaa sillon 

[lapsuudessa]. 

Perheen nuorimman lapsen roolin lisäksi Hosseini ja Hayder kuvaavat kerto-

muksissaan lapsuuden kasvatustaan. Hosseinin kertomuksesta käy ilmi, että hä-

nen vanhempansa ovat lapsesta saakka kasvattaneet hänet kunnioittamaan ja ar-

vostamaan muita ihmisiä kulttuurista tai uskonnosta riippumatta. He ovat opet-

taneet Hosseinille, ettei muita saa satuttaa. Lisäksi he ovat ohjanneet Hosseinia, 

ettei hän menisi ”niiden tyhmien mukaan”. Vanhemmat ovat opettaneet Hossei-

nin toimimaan oikeudenmukaisesti, lakien ja säännösten mukaan.  
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Hosseini: No yleensä ne [vanhemmat] aina antanut semmosen [elämänoh-

jeen]: Arvosta kaikki ihmisiä, ihan niin kuin eri uskonnosta ja mikä kulttuu-

ri, se kaikki. Ne on se on tällä hetkellä mulla tärkeä ja sen takia mä oon tä-

hän mennessä tyytyväinen, kun mä niitä ihmisiä, jotka sanonu, että arvosta 

niitä. Mä pystyn nyt arvostamaan niitä maita, esimerkiks Suomi kyllä anta-

nut mulle paljon. Kyllä mä voisin arvostaa ihan loppuikään asti. Niitä on 

koko ajan arvostan omasta puolesta. Se isä ja äiti koko ajan panostaa et ar-

vosta niitä. Se on niinku mulle tärkeä. 

Edellinen sitaatti osoittaa, kuinka merkittävänä Hosseini pitää vanhempiensa 

elämänohjetta arvostamisesta. Hosseini tuo esiin, kuinka hän on oikeastaan vasta 

aikuisena, elämänkokemuksen myötä, ymmärtänyt vanhempiensa elämänohjei-

den merkityksen. Suomessa ryhmäkodissa asuessaan Hosseini kertoo kohdan-

neensa eri kulttuurista tulevia ihmisiä. Siellä asuessaan hän oli oivaltanut, että 

jokaisessa kulttuurissa on aina sekä hyviä että huonoja ihmisiä. Hosseinin mie-

lestä kaikille ihmisille tulisi kuitenkin kulttuurista riippumatta ennakkoluulotto-

masti antaa mahdollisuus. Hosseini toivoo, että hänet hyväksyttäisiin omana it-

senään. Hän kuvaa, kuinka helposti ryhmäkodissa olisi toisten painostuksesta 

voinut ajautua huonoille teille. 

Hosseini: Kun mä nyt aikuistunut ja siitä katton, mitä nyt tulee paljon koke-

musta. Esimerkiks, kun mä oon vastaanottok..[vastaanottokeskuksessa]tai 

turvapaikanhakijana -- siinä kun kattoo niin eri kulttuurisia ja esimerkiksi 

Suomen kulttuuri ja niitä Afrikan maiden kulttuuri ja kaikkia maita ku ver-

rattu katon - on siis sellaisia hyviä ja huonoja ihmisiä -- ja ennenku niitä 

ennakkoluulosia, vois ajatella kaikkien ihmisten kohalla sen aina. Kun itte 

mulla on omassa kokemuksessa, kun olen pieni isä ja äiti sanonut, se koko-

ajan toteutuu siinä ihan oikea elämässä. Mä ehkä ajattelen niin, että ne on 

vanha, ne vaan puhuu semmoset, mutta sitten lopussa, kun mä ajattelen, se 

on ihan oikea! Mikä kaikki, jotkut haluaa kaikki hyväksyä susta, se on asia, 

kun koko ajan haluan. En halua antaa, että joku toinen hyväksyy musta vää-

rin. Se kun katon kokoajan vastaanottokeskuksessa ihmisiä, kun ne tekee jo-

tain, ne haluaa viedä sinutkin mukaan -- jos sä et itse kieltäydy, niin totta 

kai sä teet rikollinen ja teet kaikenlaisia tyhmyyksiä sen jälkeen. 

Hayder kertoo lapsuuden perheensä kasvatuskulttuurista, johon liittyi tietty vas-

tuullisuus. Hayder sanoo osallistuneensa varsinaisiin kotitöihin melko vähän, 

mutta tietyistä asioista, kuten omien jälkien korjaamisesta, perheessä kuului aina 

huolehtia. 
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Hayder: Joo, kyl mä joskus tein jotain [kotitöitä], mutta en mä hirveen pal-

jon, mut meillä oli niinku semmonen tapa, että kun sä syöt, niin sun pitää 

niinku hoitaa se. Että ruoka on valmis, tietenkin äiti tekee sen, ja jos äiti ei 

oo kotona, niin sitten isä teki sen ruuan, niin sit se mun, ei se mun äiti tar-

joile mulle, että tää on ruoka. Mun pitää ottaa mun oma lautasen ja mä 

niinku laitan mun ruoka ja sittenkun mä oon syöny, sitten mä laitan sen tis-

kikoneeseen ja sitten se on siellä. En mä niinku laita se niinku pöydälle ja 

lähe johonkin pelaamaan, sitten mulla tulee ongelmia [naurahtaa] 

Hayderille isä oli lapsuudessa perheen tärkein aikuinen. Hayderin kertomuksesta 

välittyy kuva huolehtivasta isästä. Isä oli lapsuudessa huolehtinut Hayderin kou-

lunkäynnistä esimerkiksi läksyissä auttamalla. Hayder kertoo isänsä myös aina 

tulleen tarkistamaan, oliko Hayder siivonnut huoneensa hyvin. 

Hayder: Niin sitten, kun isä tuli töistä, niin sitten juteltiin vähän, mikä päivä 

sulla on, niinku illalla kaikki perhe jutteli, mitä teille, mitä sä oot oppinu 

siellä, sieltä koulusta. Sitten mun isä oli kaikkee, se oli vähän tarkka koulus-

ta [naurahtaa] --- ”Nyt tuot sun kirjat ja istut täällä ja sitten mä [isä] voisin 

auttaa sua [Hayderia]”, esimerkiksi englantikieli. Se on, me opiskeltiin eng-

lanniks, se on vähän vaikeeta mulle, mutku mun isä on insinööri, se osaa to-

si hyvin. Sit se [isä]on opettanu mulle kaikkee noita, esimerkiksi vaikeita 

sanoja englanniksi, esimerkiksi se sanonut: tää on näin, tää on näin. 

Isä oli päättänyt myös Hayderin lähdöstä turvaan Eurooppaan, ja Hayder oli hy-

väksynyt tehdyn päätöksen. 

Hayder: Isi päätti [Eurooppaan lähdöstä] ja mä oon hyväksyny se, joo. Kun 

se [isä] on huomannu, että mulla on tosi vaikeeta elämää siellä [Irakissa], 

niin että parempi, että mä asun jossain turvassa.  

Vanhempien elämänasenteella on valtava merkitys lapselle kehittyvään asentee-

seen (Kaulio & Svennevig 2006, 168). Hayderille isä vaikuttaa aina olleen 

eräänlainen roolimalli, jota Hayder arvostaa, ja jolta Hayder omaksuu tärkeitä 

elämänoppeja. Hayder tuo esiin, että hänen isällään oli ollut vaikea lapsuus. 

Hayderin isän lapsuuden perhe oli ollut köyhä ja elämä oli ollut haastavaa, mutta 

Hayder kertoo isänsä olleen todella ahkera ja ponnistaneen yliopistoon kaikesta 

huolimatta.  

Hayder: -- se [isä] niinku aina antaa mulle jotain mitä, mikä on mun mie-

lestä tosi tärkeetä. Esimerkiksi, että kun sä teet työt, tee se niinku kunnolla 

tai älä tee sitä ollenkaan! Niin tai sun pitää niinku, esimerkiksi mun tyttöys-

tävä, jos mä puhun mun tyttöystävästä, se [isä] sanoo, että sinun pitää kun-

nioittaa naisia, naisia on tosi tärkeetä. Kyllä se [isä] antaa mulle tosi paljon 

noita tärkeitä asioita. 
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Samoin kuin Hayderille myös Arezolle isä oli lapsuudesta ollut perheen läheisin 

aikuinen. Lapsena Arezo oli mennyt mieluummin kertomaan huolensa ensin 

isälle kuin äidille. Isä on Arezon mukaan aina ymmärtänyt häntä paremmin ja 

antanut ohjeita. Arezo on voinut puhua huolistaan myös äidilleen, mutta äiti on 

ollut parempi kuuntelemaan kuin kommentoimaan. Arezon isä on kannustanut 

tytärtään menemään eteenpäin ja katsomaan tulevaisuuteen. Yllättävää kuitenkin 

on, että Arezo kertoo nykyään olevan enemmän yhteydessä äitiinsä ja siskoihin-

sa kuin isäänsä. 

Arezo: Mä oon aina kertonut isälle mun asiat. No, äitillekin kerron, mutta 

enemmän isälle kuin isä ymmärtää ja annan [antaa] mulle ohjeita, mutta äi-

ti ei tiedä, äiti vain kuuntelee, niin kuin ei tiedä. 

Merja: Millasia ohjeita isä antaa sulle? 

Arezo: Että esim. kun mulla oli jotain ongelmaa, mä oon tehnyt jotakin vää-

rin sitten isä sanoo, että se ei se haittaa, se on mennyt jo, ei tarvii miettiä si-

tä enää, tee sitten tulevaisuudessa hyvää. 

Xuanin kertomus eroaa muiden nuorten kertomuksista siinä, että hänen kerto-

muksessaan kuvaus lapsuuden perhesuhteista on olematonta. Vaikka haastatte-

lussa yritin apukysymyksin johdatella Xuania puhumaan lapsuuden perheestään, 

hän vastaili niukasti ja vältellen. Tulkitsen, että Xuan ei siis halunnut puhua lap-

suuden perheestään. Xuanin kohdalla jää epäselväksi, millainen suhde hänellä 

oli äitiinsä tai siskoonsa lapsuudessa. 

Merja: Haluut sä kertoo jonkun lapsuusmuiston, mitä sä muistat? 

Xuan: En kyllä oikeesti muista kaikkee mitä lapsuudessa on --- sillä lailla,  

ihan peruselämää siellä [kotimaassa]. Paljon rankempi, ku tää kun siellä ei 

oo mitään sosiaaliturvaa ja kaikki ne, kaikki pitää pärjää omillaan. 

Vaikeneminen lähtöä edeltävistä kotimaan tapahtumista on tyypillistä yksin ala-

ikäisinä tulleille turvapaikanhakijoille (esim. Björklund 2014, 57–61; Kohli 

2006, Vervliet 2013). Björklundin (2014, 57) tutkimuksessa yksin alaikäisinä 

tulleiden nuorten kerronta alkoi usein vasta vastaanottokeskukseen asettumises-

ta. Tutkimuksen nuoret kertoivat vain niukasti taustastaan, kokemuksistaan ja 

etenkin maahan saapumisestaan (mt.). Marianne Vervlietin (2013) tutkimuksen 

mukaan yksin alaikäisenä tulleet turvapaikanhakijat valitsevat vaikenemisen 

usein tietoisesti. Vaikeneminen on osoitus heidän toimijuudestaan: tilanteen hal-
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lintaan otosta sekä päätöksestä jättää menneisyys taakse ja aloittaa uusi elämä. 

(Mt.; ks. myös Björklund 2014, 59.) 

Alaluvun yhteenvetona voi todeta, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pa-

kolaisnuorten kokemukset lapsuuden perhesuhteista ja kasvatuksesta ovat hyvin 

merkityksellisiä. Lähes kaikilla nuorilla on lapsuudessa ollut hyvin läheinen 

suhde vanhempiinsa tai etenkin toiseen heistä. Osa nuorista on kasvanut suur-

perheen ympäröimänä, johon on omien vanhempien ja sisarusten lisäksi kuulu-

nut myös muuta sukua. Somalialaisessa kulttuuripiirissä kasvaneilla nuorilla 

suhde äitiin ja sisaruksiin korostuu. Heillä myös suhde isoäitiin tai/ja enoon on 

lapsuudessa ollut erityinen. Osa nuorista kertoo kokemuksiaan perheen nuorim-

pana lapsena elämisestä, miten heitä on suojeltu, ja miten vanhemmat ovat ehkä 

rakastaneet heitä enemmän kuin isompia sisaruksia. Nuoret arvostavat vanhem-

milta saamaansa kasvatusta. He kokevat omaksuneensa vanhemmiltaan tärkeitä 

arvoja. Osalle nuorista isä on aina toiminut erityisenä roolimallina ja elämänoh-

jeiden antajana. Kaikki yksin alaikäisinä tulleet pakolaisnuoret eivät syystä tai 

toisesta halua muistella lapsuuttaan. 

 

8 YKSIN ALAIKÄISINÄ SUOMEEN TULLEIDEN PAKO-

LAISNUORTEN KOKEMUKSET TRANSNATIONAALEISTA 

PERHESUHTEISTAAN 

Tämä luku vastaa toiseen tutkimuskysymykseeni koskien yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleiden pakolaisnuorten transnationaaleja perhesuhteita. Ensimmäi-

sessä alaluvussa (8.1) käyvät ilmi tutkimustulokseni nuorten transnationaalisen 

yhteydenpidon tavoista, -välineistä sekä yhteydenpidon tiheydestä. Toinen ala-

luku (8.2) esittelee tulokset tilanteesta, kun nuorilla ei ole transnationaalia yhte-

yttä perheeseensä. Kolmannessa (8.3) alaluvussa tutkimustulokseni osoittavat, 

että ongelmista ja huolista puhumista vältetään lasten ja vanhempien välisessä 

transnationaalisessa yhteydenpidossa. Neljäs (8.4) ja viides (8.5) alaluku puoles-

taan tuovat esiin tulokseni koskien transnationaalista perhehoivaa. 
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8.1 Transnationaalinen yhteydenpito lapsuuden perheeseen 

Kaikki kertomusten yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret pitävät yh-

teyttä lapsuuden perheeseensä. Kaikilla muilla paitsi Arezolla yhteydenpito on 

ylirajaista. Arezo on nuorista poikkeus siinä mielessä, että hänen perheensä on 

tällä hetkellä Suomessa ja hänen on mahdollista tavata perhettään kasvotusten. 

Tosin Arezo soittaa noin kerran viikossa Skypen välityksellä yhdessä isänsä 

kanssa isovanhemmille Iraniin. Puheluissa Arezo vaihtaa isoäitinsä kanssa kuu-

lumiset ja he puhuvat esimerkiksi säästä. Puhelut kestävät noin puoli tuntia. Ky-

seessä ovat Arezon isän vanhemmat ja Arezo kertoo, että isä on aktiivisempi yh-

teydenpidossa heihin. Arezo tai hänen vanhempansa eivät koskaan ole lähettä-

neet rahaa Iranissa asuville sukulaisille.  

Zahran, Libanin ja Hosseinin kertomuksista käy ilmi, että he pitävät perheeseen-

sä ylirajaisesti yhteyttä puhelimitse. Näiden nuorten perheiden ei ole mahdollista 

käyttää internetiä, sillä yhteyttä ei ole tarjolla tai se on kallis ja huono (ks.myös 

Kuusisto-Arponen 2016, 106). Hosseini myös arvelee, että puhelimen kautta yh-

teydenpito on turvallisinta. Näillä nuorilla puhelut perheelle ovat kalliita ja jää-

vät usein melko lyhyiksi, jolloin niissä ehditään vaihtaa ainoastaan päällimmäi-

set kuuluiset (ks. myös Baldassar ym. 2007, 112). Lyhyissä puheluissa kunnon 

keskusteluun ei ole mahdollisuuta, jolloin ne toimivat vain tervehdyksinä puolin 

ja toisin (mt.). Välillä puhelinyhteydet perheen asuinpaikkaan ovat huonot, mikä 

myös rajoittaa yhteydenpitoa. Zahra ja Liban kertovat, että heidän perheillään ei 

aina ole edes sähköä. Zahran perhe asuu erityisen köyhästi. 

Zahra: Ei oo asuntoo, ne [Zahran perhe] asuu semmosessa pienessä, se on 

niinku vähän tehty, ei oo kivi mutta se on niinku puu ja jotain sekoitettu. ---

joku maja tai…ei oo niinku mökkikään. Mökki on tosi hieno, mutta joo. 

Zahran puhuu puhelimessa Somalian ja Etiopian rajalla olevien äitinsä ja sisa-

rustensa kanssa noin kerran kuukaudessa, jolloin puhelut kestävät noin 15 mi-

nuuttia, joskus vain viisi minuuttia. Zahra on aina se, joka soittaa perheelle päin, 

perhe ei soita hänelle. Zahra kertoo, että puheluissa äiti kyselee häneltä enem-

män kuin hän äidiltä. Äiti kysyy Zahralta esimerkiksi, mitä Zahralle kuuluu, ja 

miten hän voi. Zahra ja perhe ovat postitse lähettäneet valokuvia toisilleen, kun 

perhe aiemmin asui paikassa, jonne postilähetykset menivät perille. 
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Liban kertoo soittavansa Lähi-idässä olevalle perheelleen noin kaksi kertaa vii-

kossa. Hänen kertomuksestaan ei käy ilmi, minkä pituisia puhelut ovat. Yleensä 

Liban on se, joka soittaa perheelle päin, mutta joskus äiti soittaa Libanille. Liban 

selittää, että monesti kuukauden lopussa hänellä ei ole rahaa soittaa perheelle, 

kun vielä meneillään olevan kuukauden rahat on loppu ja seuraavan kuukauden 

raha ei vielä ole tullut. Joskus tällaisessa tilanteessa äiti saattaa hätääntyä, ja soit-

taa Libanille ennen kuin Liban ehtii itse soittaa hänelle saatuaan rahaa. Helande-

rin ja Mikkosen (2002, 81) tutkimuksen mukaan yksin tulleet nuoret soittavat 

perheelleen yleensä aina, kun pystyvät eli silloin, kun heillä on rahaa.  

Hosseini soittaa perheelleen Afganistaniin noin 2–3 kertaa viikossa. Hosseinin 

perheellä on oma kännykkä. Puhelujen kesto vaihtelee. Joskus puhelut kestävät 

5–10 minuuttia ja joskus tunnin. Yleensä Hosseini puhuu isoveljensä kanssa, 

koska isoveli vastaa puhelimeen ensimmäisenä. Hosseini sanoo, että yleensä hän 

soittaa enemmän perheelle päin ja arvelee, että hän on enemmän huolissaan per-

heen tilanteesta kuin perhe hänen tilanteestaan. Ainoa tapa varmistaa perheen 

hyvinvointi ja turvallisuus lähtömaassa, on soittaa perheelle säännöllisesti (Bal-

dassar ym. 2007, 92). Hosseini saa hyvin yhteyden perheeseensä. Perheen lisäk-

si, Hosseinilla on säännöllinen ylirajainen yhteys Euroopassa asuvaan serkkuun-

sa, jonka kanssa hän tuli Suomeen. Serkku on kerran käynyt hänen luonaan 

Suomessa useampi vuosi sitten ja on kutsunut Hosseinia käymään luonaan. 

Hosseini: No joskus kaks kolme kertaa viikossa aina soitan[perheelle]. Mie-

lellään haluan kuulla, mikä niillä on tilanteet ja miten niinku niiden vointi. 

Mulla äiti ja isä on mulle kauheesti vieläkin tärkee, kun ne on vähän sairas 

nyt --- enemmän huolestuttaa mitä niinku niillä. 

Kertomusten nuorista Hayder ja Xuan pitävät perheeseensä yhteyttä internetin 

välityksellä. Hayder pitää yhteyttä kännykkäsovellusten, WhatsAppin ja Viberin, 

kautta. Hayder pitää yhteyttä soittamalla pari kertaa viikossa ja lisäksi vaihtaa 

viestejä perheenjäsentensä kanssa. Hayder on yhteydessä sekä vanhempiinsa että 

sisaruksiinsa. Myös Euroopassa opiskelevaan veljeen hän on yhteydessä. Joskus 

Hayder puhuu myös videopuheluita perheensä kanssa. Hayder kertoo, että hänen 

arkensa opiskeluineen on niin kiireistä, ettei yhteydenpidolle aina ole aikaa. 

Hayderin kertomuksesta ei käy ilmi, kauanko puhelut perheelle kestävät. 
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Hayder: No ehkä kaks kertaa viikossa, riippuu vähän jos mulla on jotain tai 

niillä on jotain. Ja en mä oikeestaan voi vastata [puhelimeen], kun mä oon 

siellä töissä, mä en pidä puhelinta siellä töissä [viittaa työharjoitteluun]. 

Mä oon tällainen, etten mä pidä  toi niinku töissä[viittaa työharjoitteluun] 

puhelinta, ja joskus tai koulussa se on ihan kiinni, että sen takia on vähän. 

Että ja niillä on kans jotain tekemistä tai jotain, niin sen takii, se on vähän 

vaikeeta, mutta kyllä kaks kertaa varmaan viikossa me ollaan yhteydessä. 

Xuan kertoo käyttävänsä yhteydenpidossa Facebookia. Xuan pitää Aasiassa asu-

viin äitiinsä ja isosiskoonsa yhteyttä noin 2–3 kertaa viikossa. Yhteydenpito pi-

tää sisällään puheluja, videopuheluja ja viestien lähettämistä. Puhelut kestävät 

noin puoli tuntia. Uudet tieto- ja viestintäteknologian välineet ovat mullistaneet 

transnationaalien perhesuhteiden ylläpitoa (Wilding 2006; ks. Baldassar ym. 

2007, 5). Xuan vertaa, että nykyään yhteydenpito on internetin ansiosta entistä 

kätevämpää ja nopeampaa kuin yhteydenpito aikoinaan oli perinteisellä puheli-

mella. Internetin kautta yhteydenpito on ennen kaikkea myös edullisempaa, ver-

rattuna ulkomaanpuheluiden soittamiseen. Xuan on erityisen tyytyväinen video-

puheluihin, sillä niissä ”pystyy näkee kasvokkain, se on paljon, paljon parempi 

kun puhelimen kautta”.  

X: Joo nykyään soitellaan ihan, nykyään, kun on kun nää tekniikka on vä-

hän muuttunu, niin kaikilla on Facebook nykyään, niin pääsee yhteyttä Fa-

cebookin kautta verrattuna pari vuotta sitten. Aika vanhan aikanen sillon 

otetaan yhteyttä vielä puhelimessa ja kun nykyään kaikilla on netti käytössä, 

niin se helpottaa tosi paljon.  

Alaluvun yhteenvetona voi tiivistää, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pako-

laisnuoret pitävät transnationaalisti yhteyttä perheisiinsä. Yhden nuoren kohdalla 

yhteydenpito ydinperheeseen on kuitenkin lokaalia, sillä perhe on Suomessa tur-

vapaikanhakijana. Transnationaalisti yhteyttä perheeseen pidetään sekä puheli-

mitse että internetin välityksellä. Keskimäärin perheen kanssa ollaan yhteydessä 

noin 2–3 kertaa viikossa. Puheluiden kesto vaihtelee viidestä minuutista tuntiin. 

Somalialaistaustaisilla nuorilla yhteydenpito perheeseen tapahtuu puhelimitse. 

Samoin Afganistanista tulevan nuoren transnationaalin yhteydenpidon väline on 

puhelin. Ulkomaan puhelut perheelle tulevat nuorille kalliiksi ja jäävät usein ly-

hyiksi. Kustannuskysymyksen lisäksi takkuilevat puhelinverkko- ja/tai interne-

tyhteydet sekä nuorten perheiden köyhä tilanne lähtömaassa, tuovat haasteita 

transnationaalille yhteydenpidolle. Irakista ja Aasiasta kotoisin olevat nuoret pi-

tävät perheisiinsä yhteyttä internetin välityksellä. Yhteydenpito tapahtuu tällöin 
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pikaviestisovellusten, WhatsAppin, Viberin ja Facebookin, kautta. Internetin vä-

lityksellä tapahtuvassa yhteydenpidossa nuoret puhelujen lisäksi vaihtavat vies-

tejä perheensä kanssa. Internet mahdollistaa nuorille myös videopuhelut, joissa 

kaukana olevien perheenjäsenten kanssa on mahdollista päästä puhumaan ”kas-

votusten”. Pitkään Suomessa asunut nuori on kokenut internetin yleistymisen 

mullistaneen transnationaalien perhesuhteiden ylläpitoa. 

 

8.2 Kun yhteyttä perheeseen ei ole 

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kertomuksista käy ilmi, et-

tä osalla heistä on ollut ajanjaksoja, jolloin heillä ei ole ollut perheensä yhteys-

tietoja tai edes tietoa perheen olinpaikasta, joten yhteydenpito ei ole ollut mah-

dollista. Hayder kertoo, että hänellä yhteys perheeseen ei ole katkennut missään 

vaiheessa. Tätä Hayder pitää tärkeänä. Zahran ja Xuanin kertomuksista ei puo-

lestaan käy ilmi, onko yhteys perheeseen ollut jossakin vaiheessa poikki. Nuoris-

ta Libanilla ja Hosseinilla ei ollut perheidensä yhteystietoja, kun he saapuivat 

Suomeen.  

Sekä Libanilla että Hosseinilla oli suuri huoli perheestään, kun yhteyttä ei ollut. 

Libanin kohdalla hänen edustajansa auttoi etsimään perhettä Facebookin kautta. 

Libanin Lähi-idässä oleva perhe löytyi siten, että ensin Facebookin kautta löytyi 

Kanadassa asuva Libanin perheen entinen naapuri, joka pystyi jäljittämään Li-

banin perheen Lähi-idässä ja sitten välittämään perheen puhelinnumeron Li-

banille. Liban löysi perheensä odottaessaan oleskelulupaa, mutta epäselväksi jäi, 

kauanko yhteys perheeseen oli poikki. Liban kertoo, että ensimmäisessä puhe-

lussa hänen äitinsä oli hätäillyt, onko hänellä ruokaa ja muita perusasioita. Äiti 

oli rauhoittunut, kun Liban oli kertonut, että hänellä on kaikki hyvin. Liban oli 

tuossa vaiheessa jo aloittanut koulunkäynninkin. Hosseini puolestaan sai per-

heensä puhelinnumeron sukulaisnaiselta puolen vuoden murehtimisen jälkeen.  

Hosseini: Mun tädillä se numero oli. Sit se sano et, ”Hei ootko, sä puhunut 

äitin kanssa?”. Mä sanoin: ”Mulla ei ole puhelinnumeroa, mistä mä voin 

soittaa?” Se [täti] sano, että: ”Hei tyhmä, oletko sä kuusi kuukautta ilman 

niitä puhumatta?!” 
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Hosseini kuvaa, kuinka yhteyden löytyminen perheeseen oli puolin ja toisin suu-

ri helpotus. Hän kertoo, että perhekin oli koko ajan miettinyt häntä. Hosseini tuo 

esiin, kuinka heidän sukulaisiaan on kadonnut paljon, eikä tiedetä, ovatko nämä 

edes elossa. Hosseini pohtii, jollei hän olisi saanut tädiltään perheen puhelinnu-

meroa, hän ei olisi ehkä vuosiin tavoittanut perhettään ja hänen olisi ehkä täyty-

nyt palata kotiseudulleen etsimään heitä selvittääkseen, olivatko he yhä elossa. 

Helanderin ja Mikkosen (2002, 84) tutkimuksen mukaan vaikeinta on niillä yk-

sin tulleilla nuorilla, joilla ei ole perheestään mitään tietoa. Nuorten ensimmäi-

nen yhteydenotto perheeseen saattaa eri syistä onnistua vasta pitkän ajan kulut-

tua kotimaasta lähdön jälkeen (mt., 82). 

Arezon kertomus eroaa Libanin ja Hosseinin kertomuksista siinä, että Arezo ka-

dotti perheensä Euroopassa. Ensin Arezo perheineen oli ollut turvapaikanhakija-

na Ruotsissa. Koska perheellä oli kuitenkin sormenjäljet toisessa EU-maassa, he 

joutuivat Dublin-asetuksen mukaisesti palaamaan kyseiseen EU-maahan. Arezo 

joutui eroon perheestään matkalla tähän EU-maahan ja pyrki yksin takaisin 

Ruotsiin, päätyen kuitenkin Suomeen hakemaan turvapaikkaa. 

Arezo oli Suomeen yksin saavuttuaan yli vuoden epätietoinen perheensä kohta-

losta.  Arezo ei tiennyt, missä perhe on, eikä hän näin ollen voinut pitää heihin 

yhteyttä. Hän oli tehnyt Punaiselle Ristille etsintäpyynnön perheestään ja lopulta 

perhe löytyi muualta Euroopasta. Kun perhe oli löytynyt, Arezo oli puhunut 

vanhempiensa kanssa puhelimessa. Tämän puhelun Arezo kuvaa olleen hyvä, 

sillä vihdoin hän tiesi, missä perhe on ja mitä he tekevät.  Arezo kertoo, kuinka 

epätietoisuus perheen kohtalosta ja elämä yksin Suomessa oli vaikeaa. Hän me-

netti tuolloin mielenkiinnon koulun käyntiin. Arezolla oli tuolloin tukenaan per-

heryhmäkodin ohjaajat, mutta ennen kaikkea valmistavan luokan opettaja oli ol-

lut Arezolle suurin tuki, ja Arezo on edelleen häneen yhteydessä. 

Merja: Miltä susta sillon tuntu, kun sä et saanu, et tienny missä sun muu 

perhe on, etkä saanu heihin yhteyttä? 

Arezo: No, tosi paha olo silloinkin ja sitten niin kuin mä en halunnut käydä 

koulussa ja siis epätoivomus[epätoivoinen] olin ja sitten ehkä kerran yks 

kuukausi olen pois koulusta ja sitten kaikki on mennyt…mutta meidän opet-

taja, sillon mä olin valmistava luokassa, hän oli tosi kiva, hän ymmärtää 

mua ihan hyvin. 

Merja: Miten se ilmeni se ymmärtäminen? Mitä hän teki? 
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Arezo: Niin kuin hän oli tosi kiltti minun kanssa ja sitten niin kuin kun hän 

teki mulle synttäreitä, oli tosi kiva [alkaa itkeä] 

Tiivistettynä alaluvusta voi todeta, että yksin alaikäisinä tulleilla pakolaisnuorilla 

ei välttämättä Suomeen saapuessa ole ollut lähtömaahan jääneen perheensä yh-

teystietoja. Yhteys perheeseen on kuitenkin lopulta löydetty sukulaisen tai Face-

bookin kautta. Nuori on voinut joutua eroon perheestä myös Euroopan unionin 

alueella. Tällöin Punaisen ristin henkilöhaku on auttanut perheen etsinnässä ja 

jälleenyhdistämisessä. Kun yhteyttä perheeseen ei ole, nuoret ovat kovasti huo-

lissaan ja epätoivoisia. Nuoret voivat huonosti ja koulunkäyntiin ei välttämättä 

riitä voimia. Perheen ollessa kateissa, perheryhmäkodin ohjaajilla ja muilla nuo-

ren verkostoilla, on tärkeä rooli nuoren tukemisessa. 

8.3 Ongelmista ja huolista puhumattomuus transnationaalisessa 

yhteydenpidossa 

Lasten ja vanhempien välisessä transnationaalisessa yhteydenpidossa tunteita 

ilmaistaan eri tavoin (Baldassar ym. 2007, 93). Yksin alaikäisinä Suomeen tul-

leiden pakolaisnuorten kertomuksista selviää, että ongelmista ja huolista puhu-

mista saatetaan transnationaalisessa yhteydenpidossa perheen kanssa välttää. 

Hosseinin kertomuksesta käy ilmi, että transnationaalisessa yhteydenpidossa 

perheen kanssa vältetään ongelmista ja huolista puhumista molemminpuolisesti. 

Tunteet piilotetaan, sillä ylirajaisia perheenjäseniä ei haluta huolestuttaa (mt.).  

Hosseini tuo kertomuksessaan esiin, että vanhemmat eivät yleensä kerro hänelle, 

jos kotimaassa tapahtuu jotain ikävää. Esimerkiksi talebanien hyökkäyksestä 

perheen kotialueelle Afganistanissa, Hosseini oli kuullut uutisista. Vanhemmat 

eivät olleet puhuneet hänelle asiasta mitään.  Hosseini arvelee tämän johtuneen 

siitä, että hän vielä tuolloin opiskeli ja vanhemmat eivät halunneet huolestuttaa 

häntä. Toisaalta Hosseini ei mielellään kerro myöskään omista ongelmistaan 

perheelleen. Ongelmista ja huolista puhumattomuus puolin ja toisin on havaittu 

myös aikaisemmassa transnationaalisia perhesuhteita käsittelevässä tutkimukses-

sa. Baldassarin, Baldockin ja Wildingin (2007, 90) tutkimuksessa erityisesti hol-

lantilaiset vanhemmat ja heidän ulkomailla elävät aikuiset lapsensa, eivät halun-

neet transnationaalissa yhteydenpidossa jakaa negatiivisia tunteita toisilleen.  
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Hosseini soittaa Euroopassa asuvalle serkulleen, jos hän haluaa puhua ikävistä 

asioista jollekin läheiselle. Hosseini ei halua huolestuttaa ja vaivata vanhempi-

aan, sillä heillä on jo ennestään murheita. Hän pelkää, että äiti voisi saada sy-

dänkohtauksen, jos hän kertoisi huolistaan hänelle. Hän kertoo, että hän itse ky-

selee enemmän vanhemmiltaan kuin antaa vanhemmille tilaa kysellä häneltä. 

Hän ei halua kertoa vanhemmille esimerkiksi työttömyydestään.  

Huoli lapsesta on yksi äitien suurimmista huolenaiheista (Tiilikainen 2003, 179). 

Zahran kertomuksessa, äiti ei Zahran arvion mukaan halua jakaa kaikkia huoli-

aan Zahralle. Zahra puolestaan olisi valmis puhumaan huolistaan äidille, mutta 

puheluiden jäädessä olosuhteiden vuoksi lyhyeksi, se on hankalaa. 

Merja: Pystyksä kertomaan äidille, jos sulla on joku huoli tai oma sellainen 

paha mieli itselläsi tai joku asia ei ole hyvin, niin kerrotko sä äidille? 

Zahra: Kerron joo, mut se on tosi vähän, se aika. 

Merja: Niin. Kertooko äiti, jos siellä on jotain ongelmia, niin sulle? 

Zahra:Joo kertoo, mutta enemmän äiti ei kerro, koska hän ei halua, että mä 

huolestun. 

Edellinen sitaatti osoittaa Zahran arvelevan, ettei äiti halua huolestuttaa häntä 

kertomalla kotimaan negatiivisista asioista. Tulkitsen Zahran kertomuksesta, että 

ongelmista ja huolista puhumattomuus tarkoittaa käänteisesti äidin emotionaalis-

ta tukea Zahralle (ks. myös Baldassar ym. 2007, 90). Äiti haluaa huolehtia tyttä-

restään, eikä tuottaa hänelle huolta. 

Toisin kuin Hosseinin ja Zahran kertomuksissa, Hayderin kertomuksessa van-

hemmat olisivat valmiita puhumaan Hayderille ikävistäkin asioista. Hayder kui-

tenkin kertoo puheluissa välttelevänsä yhteydenpidossa keskustelua perheensä ja 

muiden sukulaistensa vaikeasta tilanteesta kotimaassa, sillä ei halua palauttaa 

kotimaan asioita mieleensä, vaan keksittyä tähän hetkeen.  

Hayder: Puhutaan [puheluissa perheen kanssa] mun tilanteesta ja niiden ti-

lanneesta, mutta en oikeestaan haluu kuulla, mitä niille kuuluu, koska se on, 

sä tiiät, mä tiiän, mitä niille kuuluu. Kyllä se on vaikeeta ja varsinkin, kun 

mä oon täällä ihan rauhassa tai niinku turvassa, ja ne on siellä. Mutta ei, en 

voi mitään niille, jos mä oisin voinu jotain, niin sitten mä oisin heti tehny --- 

Sen takii, se on vähän vaikeeta. Sit, jos ne soittaa, sit mä alan muistaa, mitä 

kaikkee siellä --- Mä haluaisin vaan keskittyä tähän nyt mun elämään. 
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Tulkitsen, että perheen tilanne kotimaassa on Hayderille kipukohta, josta hän ei 

halua puhua mielellään. Kun Hayder oli kertonut minulle, ettei haluaisi muistaa 

kotimaan asioita, vaan keskittyä tämän hetkiseen elämään, hän oli hetken aikaa 

hiljaa ja kehotti minua juomaan kahvini. Tulkitsen tästä, että Hayder ei enää ha-

lunnut puhua aiheesta. Hayder ei halua kuulla perheen kuulumisia ja palauttaa 

kotimaan asioita mieleen, vaan haluaa mieluummin keskittyä tähän hetkeen, 

täyttää päivänsä opiskelulla sekä tavoitella parempaa tulevaisuutta (ks.myös 

Goodman 2004, 1184, 1190). 

Ylirajaisessa yhteydenpidossa perheeseensä, Hayder ei halua paitsi kuulla per-

heensä ikävistä uutisista kotimaassa, mutta ei myöskään kertoa vanhemmille 

omista huolistaan Suomessa. Hayder kertoo, ettei hän halua vaivata vanhempi-

aan, sillä hän kokee, että hän pystyy kyllä itse järjestämään asiansa. Hayder tuo 

esiin myös, että loppujen lopuksi, sillä ei ole merkitystä, kertooko hän huolensa 

ja murheensa vanhemmilleen, sillä vanhemmat eivät kuitenkaan pysty ylirajai-

sesti auttamaan häntä. Puheluissa vanhemmilleen Hayder aina sanoo, että hänel-

lä menee Suomessa hyvin. 

Hayder: En kerro niille [omaa mieltä painavista asioista perheel-

le/vanhemmille], kun sitten ne on vaan ne on vähän huolissaan, huolissaan. 

Niin, se on vähän vaikeeta niille, kun niillä on omat ongelmat ja sitten mä 

laitan niille lisää ongelmii, niin sitten se on vaikeeta. En mä ikinä kertonu, 

vaikka nyt mulla on ongelmii tai ennen on ollu ongelmii, mutta en mä ikinä. 

Mä aina sanon: ”Oo, ihana elämä mul on ja opiskelen” ja noin ja noin. Sit-

ten ne on, niillä tulee hyvä mieli. 

Myös Liban tuo kertomuksessaan esiin, että puheluissa vanhemmilleen hän aina 

sanoo, että hänellä on Suomessa kaikki hyvin. Tulkitsen, että Hayder ja Liban 

näin sanomalla kaunistelevat perheelle tilannettaan Suomessa. He ovat kyllä 

Suomessa turvassa ja materiaalisesti heillä on kaikki tarvittava, mutta heillä on 

elämässä paljon muita haasteita. Tulkitsen, että Hayder ja Liban vertaavat tilan-

nettaan kotimaahan jääneen perheen tilanteeseen. Kotimaan perheen elämä on 

turvatonta ja vaikeaa, joten heidän mielestään perhettä ei kannata huolestuttaa 

heidän murheillaan. 

Alaluvun voi kiteyttää, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten 

transnationaalisessa yhteydenpidossa perheen kanssa vältetään ongelmista ja 

huolista puhumista, sillä vastapuolta ei haluta huolestuttaa. Ongelmista ja huolis-
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ta puhumattomuus voivat olla molemminpuolista, jolloin nuori sekä hänen per-

heensä molemmat välttelevät yhteydenpidossa negatiivisten asioiden esille otta-

mista. Nuoret saattavat kokea, että voisivat kertoa perheelle huolenaiheensa, jos 

yhteydenpidon puitteet olisivat paremmat. Ongelmista ja huolista puhumatto-

muus voidaan käänteisesti nähdä tarkoittavan emotionaalista tukea, ylirajaista 

huolenpitoa. Nuoret eivät välttämättä haluaisi kuulla perheeltään ikäviä uutisia 

kotimaasta, vaikka perhe niistä heille voisikin puhua. Nuoret haluavat unohtaa 

kotimaan ikävät asiat ja keskittyä nykyiseen elämäänsä Suomessa. Nuorilla on 

tapana kaunistella perheilleen, että heillä on Suomessa kaikki hyvin. Päällepäin 

nuoret näkevät oma tilanteensa Suomessa hyvänä verrattuna perheen tilantee-

seen lähtömaassa: turvattomissa ja vaikeissa olosuhteissa elävää perhettä ei halu-

ta huolestuttaa omilla murheilla. 

 

8.4 Vanhempien tuki, kannustus, ohjeet ja neuvot transnationaa-

listi 

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kertomuksissa vanhemmat 

antavat lapsilleen transnationaalisti tukea, kannustusta, ohjeita ja neuvoja. Hos-

seinin kertomuksessa nousee esiin se, kuinka perhe on kehottanut Hosseinia 

opiskelemaan ja ylirajaisesti kannustanut häntä eteenpäin. Perhe on ohjeistanut 

Hosseinia keskittymään tulevaisuuden kannalta olennaiseen. Hosseini kokee, et-

tä perheen ylirajainen kannustus antoi hänelle motivaatiota suorittaa ammatilli-

nen tutkinto loppuun. 

Hosseini: Tämmöstä asiaa et saattaa ne [perhe] kysellä enemmän koulutuk-

sesta, että opiskele, älä käytä sun aika turhaan, että niinku tyhmiin asioiden 

kanssa, sanoo kahvila ja muut älä mee istuu. Älä sä tee niinku tommosta 

asiaa, enemmän mene opiskelee, ja tehä sun hyvän tulevaisuuden varten 

työtä. Älä tuhlaa sun aikaasi -- se anto motivaatiota niinkun lyhyt aikana, 

kun mä valmistuin [tutkinnon nimi poistettu], tehnyt se vähän etua siitä, kun 

perhe kokoajan niinku kiristi ja kiristi [opiskelemaan]. 

Myös Libanin ja Hayderin kertomuksissa vanhemmat toivovat pojilleen hyvää 

tulevaisuutta, ja kannustavat heitä opiskelemaan. Aivan kuten Hosseinin van-

hemmat, Libanin vanhemmat kehottavat poikaansa pysymään kaidalla tiellä. 
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Liban: Vanhemmat sanovat: ”Älä mene vääriin paikkoihin. Älä mene paho-

jen ihmisten kanssa. Sä olet yksin. Opiskele niin hyvin.” 

Liban kertoo isänsä sanovan myös: ”Meille sinä olet vielä lapsi.” Sekä Libanin 

että Hayderin vanhemmat ovat sanoneet pojilleen olevansa jo vanhoja, heille tu-

levaisuudella ei ole väliä, mutta lapsilleen he toivovat hyvää tulevaisuutta. 

Hayderin kertomuksesta voi tulkita, että Hayderin vanhemmat luottavat siihen, 

että heidän poikansa osaa tehdä itsenäisesti valintoja elämässään. Esimerkiksi 

Hayder kertoo vanhempiensa hyväksyneen hänen suomalaisen tyttöystävänsä. 

Hayder kertoo, että hän on saanut jo pienestä asti päättää asioistaan: ”Se on niin-

ku mun päätös.” Tulkitsen, että tämä on Hayderille voimavara, jota hän voi nyt 

hyödyntää elämässään Suomessa. Hayderin vanhemmille on tärkeintä, että hei-

dän poikansa on onnellinen.  

Hayder: Ne [vanhemmat] on iloisia, kun mulla on kaikki hyvin, ja vaikka 

niillä ei oo oikeesti kaikki hyvin. Mutta ne sanoo, että nyt me ollaan van-

hempia, että me kuollaan sitten jossain vaiheessa, mutta te ootte vielä nuo-

ria, että teillä pitää olla hyvä elämä, että te jaksatte jatkaa teijän elämää. 

Vaikka Hayderin vanhemmat tulkintani mukaan luottavat poikansa arvosteluky-

kyyn, antavat he kuitenkin Hayderille elämänohjeita ylirajaisesti. Hayder kertoo, 

että ohjeet ovat sellaisia perusohjeita, mitä vanhemmat yleensäkin antavat lapsil-

leen. Esimerkiksi vanhemmat kieltävät päihteidenkäytön Hayderilta. Hayder sa-

noo, että välillä hän tottelee vanhempiaan, mutta toisaalta hän kokee itsensä jo 

vahvasti itsenäisenä ja kyvykkäänä tekemään päätöksensä itse (ks. myös Ní 

Raghallaigh & Gilligan 2010, 231). 

Hayder: Kyllä se on musta kiinni [miten elää elämäänsä]. Mun mielestä mä 

oon niinku täysikänen, niin kyllä mä oon kaheksantoista, mut kyllä mulla ai-

vot alkaa riittää, että voin kyllä itse päättää, mitä mun pitää tehä ja sitten 

kyllä mä tiiän nytten mä saan. Mä tiiän, mikä on paha ja mikä on hyvää, et-

tä en mä enää lapsi. 

Myös Zahra saa ylirajaisesti ohjeita ja neuvoja äidiltään. Zahran äidin ohjeet liit-

tyvät elämään yleensä. Zahran äiti kehottaa Zahraa kunnioittamaan muita ja 

olemaan rehellinen. Zahra kertoo, että vanhempien ihmisten kunnioittaminen 

kuuluu heidän kulttuuriinsa.  Somalialaisessa kasvatuksessa kulttuuriin ja uskon-

toon liittyvien tapojen ja arvojen välittäminen lapsille onkin usein erityisesti äi-

tien tehtävä (Tiilikainen & Robleh 1999; ks. Tiilikainen 2003, 33). Zahran äiti 

on tyttärensä raskaudesta iloinen ja hän antaa tyttärelleen ohjeita myös siihen 
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liittyen. Zahra kuvaa, että ne ovat ihan perusohjeita raskaana olevalle. Äiti esi-

merkiksi sanoo Zahralle, ettei tämä saisi kantaa paljon tavaroita ja syödä lääk-

keitä. Tiilikaisen (2003, 179) tutkimuksen mukaan somaliäidit opettavat kasva-

ville tyttärilleen naiseuteen ja äitiyteen liittyviä asioita, kuten sukupuolisuutta ja 

kodin tehtävien hoitoa. Zahran kohdalla äiti vaikuttaa välittäneen näitä opetuksia 

ylirajaisesti siinä määrin kuin se on ollut mahdollista.  

Alaluvun lopuksi voi vetää yhteen, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pako-

laisnuoret saavat vanhemmiltaan transnationaalisti tukea, kannustusta, ohjeita ja 

neuvoja. Vanhemmat toivovat lapsilleen hyvää tulevaisuutta ja kehottavat lapsi-

aan keskittymään tulevaisuutensa kannalta olennaisiin asioihin. He kannustavat 

lapsiaan ylirajaisesti esimerkiksi opiskelussa ja ammattiin valmistumisessa. 

Vanhemmille tärkeintä on, että heidän lapsensa on onnellinen. Vanhemmat anta-

vat lapsilleen moraalisia elämänohjeita liittyen esimerkiksi päihteidenkäyttöön ja 

muiden ihmisten kunnioittamiseen. Nuoret kuuntelevat vanhempiensa ohjeet ja 

neuvot, mutta toisaalta näkevät itsensä myös kyvykkäinä itsenäiseen päätöksen-

tekoon.  

 

8.5 Nuorten transnatioonalinen huolenpito perheestään  

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kertomuksissa, nuoret pait-

si saavat vanhemmiltaan ylirajaisesti huolenpitoa sanallisen tuen, kannustuksen 

sekä ohjeiden ja neuvojen muodossa, he myös vastavuoroisesti haluavat huoleh-

tia perheestään ja kokevat sen velvollisuudekseen. Hosseinin kertomuksessa tu-

lee esiin, että hänen kulttuurissaan aikuistuneiden lasten oletetaan huolehtivan 

vanhemmistaan. Hosseinin on kuitenkin Suomesta käsin vaikea konkreettisesti 

auttaa vanhempiaan. 

Hosseini: Mut kyllä ne haluaa, ainakin isä ja äiti haluaa, niitä lapsi, jos 

kasvaa niitä haluaa vähän niinku ne lapsetkin huolehtia.  Äiti ja isä, se on 

totta kai! Esimerkiks nyt se aika, että esimerkiks meijän kotimaassa niitä 

isoja vanhempia, jos on viiskymppisiä ne yleensä jää kotiin, koska niiden 

lapsi ei antaa sille mennä tekemään töitä.  Mieluummin ne lapset antaa sille 

kotona hyvää ruokaa, vaatteet, hyvä palvelut ja vie niitä johonkin tollaset 

retkille tai tommoset yleensä viedään. Kun mä oon täällä ja sen takia mun 

kaksi veljeä, kun ei kukaan pysty hoitamaan kaikki nopeasti. 
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Tulkitsen Hosseinin kertomuksesta, että Hosseini haluaisi toteuttaa kotimaansa 

kulttuurille tyypillistä tapaa toimia ja huolehtia vanhemmista. Myös Marianne 

Vervlietin (2013, 150 - 151) tutkimuksessa tulee esiin, että yksin alaikäisenä tur-

vapaikanhakijana Belgiaan tulleet afgaanipojat kokevat, että heidän tulisi ottaa 

vastuuta vanhemmistaan ja perheestään. Monet aikuiset, vanhemmistaan erillään 

elävät, pakolaiset pitävät itseään ”huonoina” lapsina, kun eivät voi tarjota ikään-

tyville vanhemmilleen sellaista huolenpitoa kuin heidän kulttuurissaan odotetaan 

(Baldassar ym. 2007, 209). Hosseini tekee ylirajaisesti kaiken voitavansa per-

heen hyvinvoinnin eteen ja osoittaakseen kunnioittavansa vanhempiaan.  

Hosseini: Ne [vanhemmat] vaatii tollasia iloisuutta, jos heidän lapsi sanoo 

sille pikku asiat vanhukset ihmiset tulee ihan iloisiksi. Se on niinku se pointti 

mitä mä itsekin ajattelen. Kun mä huomannu niitäkin [vanhemmat ihmiset] 

niinku pikkuasia, kun sä kehut niitä[vanhempia ihmisiä] tai jotain annat sil-

le tai jotain hauska kerrot se, kun ihan iloinen ja arvostaa sua. Se mä halu-

an mun vanhemmat ajattelee, että mä arvostan niitä, en niinku huolesta 

[huolestuta]  

Hosseinin transnationaalinen huolenpito vanhemistaan näkyy siinä, että hän lä-

hettänyt joskus vanhemmilleen käsikauppalääkkeitä ja erilaisia terveydenhuollon 

apuvälineitä, esimerkiksi polvituen ja tukisukkia. Tällä hetkellä Hosseini ei pys-

ty lähettämään perheelleen mitään, sillä hänen taloudellinen tilanteensa on työt-

tömyyden vuoksi heikko. Varsinaisesti pelkkää rahaa hän ei ole koskaan lähettä-

nyt ja Hosseinin mukaan vanhemmat eivät sitä nimenomaisesti ole vaatineet.  

Libanin ja Xuanin kertomuksissa ylirajainen huolenpito perheestä näkyy rahalä-

hetyksinä perheelle. Pakolaisten kohdalla materiaalisen tuen antaminen vaikeissa 

olosuhteissa elävälle perheelle rahalähetyksin on keskeisin transnationaalisen 

huolenpidon muoto (Baldassar ym. 2007, 80). Liban kertoo, että hänen äitinsä 

haluaa hänen auttavan muuta perhettä. Liban on hiljattain lähettänyt äidilleen 

Lähi-itään ensimmäisen rahalähetyksen ruokaa varten. Xuan on lähettänyt äidil-

leen Aasiaan ruokarahaa rahanlähetyspalvelun kautta silloin, kun oli työelämäs-

sä. Xuanin rahan lähettäminen oli satunnaista ja summat vaihtelivat. Libanin ja 

Xuanin kertomuksista ei käy ilmi, ovatko he lähettäneet postipaketteja perheil-

leen.  

Hayderin kertomuksesta selviää, ettei hän ole koskaan lähettänyt perheelleen 

Irakiin mitään. Hayder arvelee, ettei postipaketteja Irakissa otettaisi vastaan, ei-
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vätkä ne siksi menisi perille hänen perheelleen. Rahaa Hayder ei ole koskaan lä-

hettänyt, sillä hänen oma taloudellinen tilanteensa on opiskelijana heikko ja 

koostuu erilaisista tuista. Ylipäätään Hayder pohtii myös rahalähetyksien koh-

dalla, etteivät ne välttämättä menisi perheelle perille asti. 

Myös Zahran kertomuksesta käy ilmi, ettei hän ole koskaan lähettänyt rahaa 

perheelleen. Zahra sanoo olleensa perheryhmäkodissa asuessaan liian nuori te-

kemään sellaista ja nyt raskaana ollessaan taloutensa olevan tiukoilla. Zahra to-

teaa vielä: ”Joo, se on rankkaa”. Tästä tulkitsen, että Zahra haluaisi auttaa per-

hettään ja lähettää rahaa, jos se vain olisi mahdollista. Perhe on somalialaisille 

tärkeä tukijärjestelmä sekä kotimaassa että transnationaalisesti (Tiilikainen ym. 

2016, 61). Somalialaisessa kulttuurissa perhe on kuin vakuutus, joka tukee vai-

keuksissa olevia jäseniään ja tuottaa hyvinvointia, mutta toisaalta se tuo yksilölle 

velvollisuuden myös auttaa perhettään tarvittaessa (mt., 47). Kykenemättömyys 

huolehtia Afrikassa olevista sukulaisista onkin yksi somalinaisille Suomessa 

stressiä aiheuttavista syistä (Tiilikainen 2003, 208).  Zahra pohtii, että hän voisi 

tulevaisuudessa mennä kotimaahan auttamaan perhettään, jos saisi ensin amma-

tin ja töitä Suomesta.  

Yhteenvetona alaluvusta voi tiivistää, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pa-

kolaisnuoret haluavat huolehtia transnationaalista perheestään ja kokevat sen 

velvollisuudekseen. Nuoret kokevat painetta toteuttaa kulttuuriinsa vaatimusta, 

jonka mukaan aikuistuneiden lasten tulisi huolehtia vanhemmistaaan. Nuoret te-

kevät vanhempien ja muun perheen huolehtimisen eteen sen, mitä ylirajaisesti 

pystyvät. Emotionaalisesti nuoret huolehtivat vanhemmistaan kertomalla heillä 

positiivisia asioita. Materiaalista huolenpitoa puolestaan on, että nuoret saattavat 

lähettää sairastaville vanhemmille esimerkiksi käsikauppalääkkeitä ja tervey-

denhuollon apuvälineitä. Nuoret lähettävät perheelleen rahalähetyksiä oman ta-

loudellisen tilaanteensa mukaan. Kaikki nuoret eivät lähetä rahaa tai postipaket-

teja, sillä lähetykset eivät välttämättä menisi perille kotimaahan. Nuoret toivovat 

tulevaisuudessa voivansa mennä auttamaan perhettään lähtömaahan, jos se olo-

suhteiden puolesta olisi mahdollista. 
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9 HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT YKSIN ALA-

IKÄISINÄ SUOMEEN TULLEIDEN PAKOLAISNUORTEN 

KOKEMANA 

Tässä luvussa vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseeni koskien yksin alaikäi-

sinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten elämää Suomessa. Saamieni tulosten 

mukaan nuorten Suomessa elämisessä keskeistä on heidän kokemuksensa hyvin-

voinnista. Tutkielmassani katson nuorten tavoitteellisesti pyrkivän kohti hyvin-

vointia, jolle käytössä olevat resurssit luovat pohjaa (ks. Törrönen 2016, 44).  

Ihmisten tarvitsemat resurssit ovat terveydellisiä, taloudellisia, kulttuurisia, sosi-

aalisia sekä symbolisia. Käytössä olevat resurssit ja niiden tuomat mahdollisuu-

det hyvinvoinnin luomiseksi, vaihtelevat suuresti yksilön, paikan ja ajan mu-

kaan. Kun käsitys hyvinvoinnista perustuu tavoite -ja resurssiteoreettiseen ym-

märrykseen, ihminen ymmärretään intentionaaliseksi ja aktiiviseksi toimijaksi. 

(Mt., 44–45.)  

Tavoitteellisen toiminnan ja ja resurssien pohjalta muodostuu yksilön yhteiskun-

nallinen asema eli sosiaalinen status. Tavoitteellinen toiminta, resurssit ja sosiaa-

linen status luovat yksilölle toimintavapauksia ja rakentavat lopulta yksilöiden 

koettua ja ulkoista hyvinvointia. Hyvinvointi kiinnittyy aina myös yksilön elä-

mäntilanteeseen, joka taas on sidoksissa globaalisti maailman ja luonnon tilan-

teeseen. Elämäntilanteet puolestaan kytkeytyvät tiettyyn yhteiskuntaan, sen ih-

misiin, ilmastoon, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja infrasstruktuuriin, po-

liittiseen ja hallinnolliseen vallanjakoon sekä yhteiskuntapolitiikkaan ja sosiaali-

työhön. (Mt., 46–47.) Neuvottelut toiminnan tavoitteista ja resursseista tekevät 

näkyväksi yksilön elämäntilanteen institutionaaliset, traditioihin sidotut sosiaali-

set kentät ja näiden väliset jännitteet: perheen, sukupolven, sukupuolen ja toi-

meentulon (Giddens 1996, 169; ks. Törrönen 2016, 47). Näiden kenttien väliset 

jännitteet muuttavat paitsi yksilöiden kokemuksia maailmasta ja yhteisöistä, saa-

vat kentissä myös aikaan konkreettisia muutoksia (Törrönen 2016, 47).  

Yksin alaikäisinä maahan tulleista pakolaisnuorista on keskusteltu paljon haa-

voittuvuuden ja syrjäytymisen riskien näkökulmasta (ks. Björklund 2014, 61).  

Esimerkiksi etenkin keväällä ja kesällä 2015 Suomessa keskustelussa olivat ääri-

liikkeiden yritykset rekrytoida yksintulleita jäsenikseen. Valtaosa yksin alaikäi-
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sinä tulleista pakolaisnuorista ei lähde tällaiseen toimintaan mukaan, sillä he 

ovat nimenomaan paenneet kotimaastaan näitä ääriliikkeitä. Radikalisoitumisris-

kin sijaan keskustelussa tulisi keskittyä niihiin keinoihin, joilla yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleiden pakolaisnuorten sosiaalisia siteitä ja yhteisöön kuulumista 

voitaisiin entistä paremmin tukea ja vahvistaa heidän arjessaan. (ks. Kuusisto-

Arponen 2016, 109.) 

Tutkimustulosteni perusteella yksin alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten elä-

mässä Suomessa on sekä heidän hyvinvointiaan heikentäviä että lisääviä tekijöi-

tä. Ensimmäisessä alaluvussa (9.1) esittelen tutkimustulokseni nuorten hyvin-

vointia heikentävistä tekijöistä. Toisessa alaluvussa (9.2) esittelyssä puolestaan 

ovat nuorten hyvinvointia lisäävät tekijät.  

9.1 Hyvinvointia heikentävät tekijät  

Esittelen tässä alaluvussa yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten 

hyvinvointia heikentävät tekijät. Hyvinvointia heikentäviä tekijöitä ovat ilman 

perhettä eläminen Suomessa, haastava perheenyhdistämisprosessi sekä mar-

ginalisaatioon joutumisen riskit.  

9.1.1 Ilman perhettä Suomessa  

Perheestä eroon joutuminen on valtava inhimillinen tragedia (Kuusisto-Arponen 

2016, 108). Kertomuksissa yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret ku-

vaavat kokemuksiaan lapsuuden perheestä erossa elämisestä. Perheestä erossa 

eläminen aiheuttaa heille stressiä, ahdistusta ja yksinäisyyttä. Nuoret kertovat 

ikävöivänsä perheitään ja kantavansa huolta perheidensä tilanteista lähtömaissa. 

Myös aikaisemman tutkimuksen mukaan tuskallisin ja vaikein asia yksin Suo-

meen turvapaikanhakijana tulleille lapsille ja nuorille on nimenomaan eläminen 

erossa vanhemmista ja perheestä (esim. Helander & Mikkonen 2002, 104; Kau-

ko 2015, 3). Kotimaissaan yksin tulleet lapset ovat useimmiten eläneet suurper-

heessä ja suvun ympäröimänä. Elämä yksin Suomessa ilman perhettä voi tuntua 

todella yksinäiseltä ja turvattomalta. Yksin tulleilla pakolaislapsilla ja -nuorilla 

on ikävä ja jatkuva huoli perheestään. (Mt.) 
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Zahralle erityisesti lapsuus Suomessa ilman perhettä oli vaikeaa aikaa. Zahran 

kertomuksessa tulee esiin, kuinka hän kokee, ettei elänyt lapsuuttaan niin kuin 

lapsuus kuuluisi elää, sillä ikävä ja huoli perheestä painoivat koko ajan mieltä. 

Ikävä ja huoli perheestä vaikuttivat myös Zahran koulun käyntiin. Zahran ker-

tomuksesta voi myös tulkita, että lapsuudessa hän koki toiseutta suhteessa niihin 

lapsiin, joilla oli perhe tukenaan.  

Zahra: Suomessa koulussakin, mulla oli vaikeaa, koska joka juhlassa kou-

lussa mä näin, että muilla lapsilla on oma perhe ja he tulevat kun saa todis-

tus, oma perhe. Sitten mulla ei ollut hyvä koulussa, koska en halunnut men-

nä aina kouluun, koska mietin, et: ”Ei, mitä mä siellä teen?!”En halunnut 

leikkiä muitten lasten kaa, koska mietin aina omaa perhettä. Joo, se oli niin-

ku rankkaa. Tosi vaikea kantaa semmonen, koska mä olin nuori. Mun piti 

ajatella, että mä oon lapsi ja mun piti leikkiä, mutta en mä leikkinyt, mä 

mietin mitä heille kuuluu, mitäs sisaruksille kuuluu. 

Myös Kaukon (2015, 39) tutkimuksen mukaan yksin alaikäisinä tulleet turvapai-

kanhakijalapset vertasivat omaa tilannettaan koulussa niiden lasten tilanteeseen, 

joilla perhe on Suomessa. Yksin alaikäisinä Suomeen tulleille turvapaikanhaki-

joille muiden lasten läsnä olevat perheet peilaavat oman perheen puuttumista. 

Vertailu ja peilaaminen lapsiin, joilla oma perhe on läsnä ja tukena saa ilman 

perhettään elävät, yksin tulleet turvapaikanhakijalapset kokemaan yksinäisyyttä. 

(Mt.)  

Zahran kertomuksessa tulee esiin, että hän on kokenut yksinäisyyttä Suomessa. 

Zahralle perheen tilanne kotimaassa on kuitenkin yksinäisyyttä vaikeampi asia 

kantaa. Yksin alaikäisinä turvapaikanhakijoina tulleet lapset ja nuoret kokevat 

suurta huolta lähtömaahan jääneen perheen turvallisuudesta ja toimeentulosta 

(Kuusisto-Arponen 2016, 105). Zahran äidillä ei ole työtä, hänellä on pieni lapsi, 

eikä perheellä ole kunnon asumusta tai aina ruokaa. Zahran isän olinpaikasta ei 

ole tietoa, ei tiedetä, onko hän edes elossa. Perheeltä on vuosien varrella tullut 

huonoja uutisia Zahralle, kuten tieto veljien kuolemasta. Zahra sanoo, etteivät 

tällaiset uutiset vaikuta hyvällä tavalla nuoreen ihmiseen.   

Merja: Mikä siinä on se ihan, ihan se pahin asia [ilman perhettä Suomessa 

asumisessa]? 

Zahra: Olla yksin. Ei niinku, ei vain minusta, vaan niinku minun äiti ei saa 

ruokaa, ei vettä, tommosta, ei oo kotia. Se niinku pahin, yksin on pahin [pa-

ha], mutta enemmän on se pahempi. 
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Myös Helanderin ja Mikkosen (2002, 104) tutkimuksen mukaan yksin tulleet 

pakolaislapset ja -nuoret kokevat murhetta, kun ajattelevat perhettään. Monet 

heistä saavat huonoja uutisia kotimaasta perheenjäsenten tai ystävien kuolemasta 

tai sairastumisesta. Lapsuuden perhe saattaa asua pakolaisleirillä tai naapuri-

maassa kurjissa olosuhteissa. Huonojen uutisten saamista perheestä pelätään. 

(Mt.) 

Zahran kertomuksesta käy ilmi, että hänelle on muodostunut vain vähän sosiaali-

sia verkostoja Suomessa. Zahran perheenyhdistyminen ei vuosien odotuksen jäl-

keen onnistunut. Zahralla olisi tarvittava suomenkielen taito uusiin ihmisiin tu-

tustumiseksi. Hän kuitenkin kokee, että uusia kavereita on haastava löytää. Ylei-

sesti yksin alaikäisenä Suomeeen tulleiden pakolaisnuorten uusien ystävyyssuh-

teiden solmimisen vaikeus on havaittu esimerkiksi Björklundin (2014, 72) tut-

kimuksessa. Zahra kuitenkin kokee olevansa jotenkin erilainen sairautensa vuok-

si, ja arvelee nimenomaan sen haittaavan uusien sosiaalisten suhteiden muodos-

tamista.  

Zahra: Joo, se on Suomessakin rankkaa, koska on yksinäinen --- On tosi 

vaikea olla yksin Suomessa myös. Kyllä mä osaan suomenkieltä nyt hyvin, 

mutta jos sinä kotona on niinku tosi vaikea, ja sitten jos ei oo paljon kave-

reita, niin mulla ei oo nyt oikeesti paljon kavereita, mutta se on vaikea saa-

dakin kavereita, kun mä oon vähän erilainen. --- Koska mulla on sairaus ja 

tuommasta. 

Zahran kertomuksen lisäksi myös Hosseinin kertomus valottaa osuvasti koke-

muksia ilman perhettä elämisen tuskasta ja yksinäisyydestä. Hosseini kuvaa 

elämän Suomessa ilman perhettä olevan todella haastavaa. Hosseini muistelee 

alkuaikojaan Suomessa, jolloin hän koki vaikeimmat hetket kaivatessaan ja mu-

rehtiessaan perhettään.  Hän kuvaa, kuinka hän oli koko ajan surullinen, näki 

painajaisia ja halusi eristäytyä omaan rauhaan. Zahran tapaan Hosseinikin viittaa 

ikävän ja perheen tilanteen miettimisen vaikuttaneen koulun käyntiinsä.  

Hosseinin huoli perheestään oli Suomeen tultua erityisen suuri, sillä hänellä ei 

tuolloin ollut perheensä yhteystietoja. Tämä tulee esille tarkemmin, kun käsitte-

len nuorten transnationaalien perhesuhteiden ylläpitämistä. Yhteyden saaminen 

perheeseen ja ajan kuluminen eivät ole poistaneet Hosseinin kaipausta ja mur-

hetta. Hosseini pelkää huonoja uutisia perheeltään. Hosseini kokee ahdistavana 
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ristiriidan, että hän itse elää turvassa ja vakaissa olosuhteissa, kun taas perhe jou-

tuu elämään sorron keskellä ja epävarmuudessa. Hosseini kokee velvollisuudek-

seen auttaa perhettään, mikä toisaalta on hänelle luontaista, mutta toisaalta tuo 

paljon paineita. Esimerkiksi perheenyhdistämisen haasteita käsitellessäni tulee 

esille, kuinka Hosseini tulkintani mukaan elää melkoisessa ristipaineessa per-

heenyhdistämisen suhteen, kun ei voi täyttää perheensä odotuksia.  

Merja: Miltä se tuntuu, kun sä elät erossa omasta perheestä? Ja onko se 

muuttunu tässä vuosien varrella? 

Hosseini: No, ihan hirveän vaikea. Mä olin ihan pieni ja muistan aina, kun 

ihan tulee ekana päivänä [Suomeen], mä oon nähnyt paljon painajaisuuk-

sia[painajaisia] ja muuta. Se oli ihan oikeasti ärsyttävää. Mä sanon, että 

koko ajan mä olin paljon surullinen. En tykkännyt olla kenenkään kanssa, 

mieluummin halunnut yksin[olla]--- Mutta sitten aika mukaan tämä vähän 

muuttunut, mutta totta kai on surut on kaikki koko ajan, niin että mä ajatte-

len  perhe asioita. Se vähän vaikuttaa paljon, esimerkiksi koulussa ja muu-

tenkin. Se kokoajan, jos sä oot yksin, niiltä [perheeltä]sä kuulet huonon uu-

tisen, se totta kai sulle vähän antaa vaivaa. Että niitä perheet niitä, joka ha-

luaa antaa sulle hyvä elämä, mutta ne itse on huonossa elämässä. Se joskus 

vähän vaikuttaa, se ihan hirveästi paljon ja vaikeaa on yksin asua. Vähän 

harmittaa. 

Hosseini on kokenut Suomessa yksinäisyyttä. Outi Kaukon (2015) tutkimuksen 

mukaan yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden yksinäisyy-

den kokemus on kipein erityisesti maahantulovaiheessa, mutta jatkuu edelleen 

tulevaisuudessa perheen ollessa poissa (mt., 38). Hosseinilla yksinäisyyden ko-

kemus on alkanut voimistua työttömyyden myötä. Hosseini kertoo olevansa yhä 

enemmän yksin kotona, kun hänellä ei ole työpaikkaa. Hosseini kaipaa ympäril-

leen sellaisia ihmisiä, jotka voisivat tukea ja auttaa häntä sekä antaa motivaatio-

ta. Hän sanoo, että sellaisia ihmisiä tarvitaan elämässä koko ajan, ja että ilman 

sellaisia ihmisiä elämä on vaikeaa ja yksinäistä. Hosseini kokee, ettei hänellä oi-

kein ole ketään, jonka kanssa säännöllisesti tehdä yhdessä asioita. Hosseinin ker-

tomuksessa hänen yksinäisyytensä kokemus tulee hyvin konkreettisesti kuvatuk-

si, kun Hosseini kertoo, ettei Suomessa vietä kulttuurinsa tai uskontonsa juhla-

päiviä ilman perhettä. Tästäkin voi tulkita, ettei Hosseinille ole Suomessa muo-

dostunut perhettä korvaavia sosiaalisia verkostoja, joiden kanssa voisi viettää 

oman kulttuurin ja uskonnon juhlapäiviä. 
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Hosseini: Totta kai mä haluun täälläkin viettää [erilaisia juhlapäiviä], jos 

ei oo perhe, ei yksin ihminen, ei tarvii mitään. Kelle mä vois juhlii? Seinille 

voin juhlia, se on niinku pointti se, että ei pysty. On jotkut niillä on isot per-

heet, ne on täällä Suomessa, ne varmaan juhlii.  

Xuanin kertomuksesssa painottuu, kuinka haastavaksi hän on kokenut yksin 

elämisen Suomessa ilman perhettä etenkin perheryhmäkodilta muuton jälkeen. 

Xuan kertoo, kuinka perheryhmäkodissa asumiseen tottui, vaikka se olikin 

psyykkisesti raskasta aikaa, kun oli hiljattain tullut Suomeen ilman omaa perhet-

tään. Xuan muutti perheryhmäkodista täysi-ikäistyttyään. Perheryhmäkodista 

muuton jälkeen hän on kokenut haastavana, kun kaikista elämän asioista, kuten 

opiskelusta, työnhausta ja raha-asioista, on selvittävä ilman perheen tai muun lä-

heisverkoston tukea ja neuvoja. Xuan kuvaa, kuinka hän ei oikein aina tiedä ke-

nen puoleen kääntyisi, kun elämässä tulee vaikeita tilanteita eteen. Xuanilla on 

Suomessa kavereita, mutta heillä on myös omat elämän haasteensa ja aina he ei-

vät voi auttaa. Xuan kokee, että hänen on itse ratkaistava eteen tulevat elämän 

ongelmat. 

Xuan: Voin sanoa, että yksin asuminen täällä [Suomessa] ilman perhettä, 

sukulaisia tai muuta vastaavaa, se on tosi rankkaa. Puhutaan, vaikka mä 

asuin silloin [asumisyksikön nimi poistettu], mä asuin vielä perheryhmäkoti. 

Sekin on kuitenkin rankkaa, fyysisesti ja henkisesti, ehkä fyysisesti ei oo niin 

rankkaa, mutta psyykkisesti ehkä on. Joudut miettii, miks mä oon täällä ja 

niin poispäin, mutta kyllä se siihen tottuu, mut vielä rankempi, kun muutat 

pois perheryhmäkodista, asuu yksin ja sit huomasin, että voi hitsi, joka asia 

pitää hoitaa ite. --Nää [hoidettavat] asiat ne, ne kuuluu kyllä ihan arkielä-

mään, kuuluu aikuisen elämään, mutta kuitenkin, kun sä asut yksin ilman 

oma perhe, ilman sanotaan kontakti --- sillon, kun sulla tulee ongelma, mä 

voin sanotaan varmaan monellakin sama juttu, sä et tiiä kenen kanssa sun 

pitää ottaa yhteyttä --- jos haluaa vaikka kysellä [rahaa] lainaan, sulla ei 

oo perhe täällä, miten sä voi kysyä lainoja, jos vaikka sulla kaveri tai paras 

ystävä, mut jos ne sanoo et mullakin on nyt vaikeuksia näiden raha-asioiden 

kanssa. Sit sulla ei oo mitään muuta.  

Alaluvun yhteenvetona voi tiivistää, että ikävän ja huolen kokeminen transnatio-

naalista perheestä aiheuttaa yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten 

elämään stressiä ja ahdistusta. Lapsuus voi jäädä elämättä ja opiskeluihin voi ol-

la vaikea keskittyä, kun ajatukset ovat perheessä. Stressi ja ahdistus ovat erityi-

sen suuria, jos perheeseen ei ole yhteyttä, ja nuoret joutuvat elämään epätietoise-

na perheen tilanteesta. Nuoret pelkäävät saavansa huonoja uutisia perheeltään, ja 

kokevat ristiriitaisena sen, että elävät itse turvassa perheen eläessä epävakaissa 
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oloissa. He saattavat kokea paineita velvollisuudesta auttaa perhettä. Yksin ala-

ikäisenä Suomeen tulleet pakolaisnuoret kokevat yksinäisyyttä. Heille ei ole 

välttämättä muodostunut tarpeeksi sosiaalisia verkostoja Suomeen. Nuoret kai-

paavat elämäänsä ihmisiä, joilta voisi saada tukea ja kannustusta. Työttömänä 

nuorten yksinäisyyden kokemus helposti syvenee. Nuorten yksinäisyyden konk-

retiaa osoittaa se, että he eivät vietä oman kulttuurinsa ja uskontonsa juhlapäiviä, 

kun ei ole ketään, jonka kanssa niitä voisi viettää. Perheryhmäkodista muuton 

jälkeen nuorilla on riski jäädä vaille tukea ja apua tarjoavia läheisverkostoja. 

9.1.2 Perheenyhdistämisen haasteet 

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kertomuksissa keskeisenä 

teemana hahmottuu haastava perheenyhdistämisprosessi. Nuoret kertovat koke-

muksiaan perheenyhdistämisen hakemisesta ja saamistaan kielteisistä perheen-

yhdistämispäätöksistä sekä hakemisen suunnittelusta Suomeen tulon ja oleskelu-

luvan saamisen jälkeen. Eräs nuorista valottaa lisäksi ristiriitaisia kokemuksiaan 

onnistuneesta perheen Suomeen saapumisesta. Tutkimusten mukaan lähes kaik-

kien yksin alaikäisenä Suomeen tulleiden pakolaislasten - ja nuorten toiveena on 

saada oma lapsuuden perhe Suomeen (esim. Helander & Mikkonen 2002, 122; 

Kuusisto-Arponen 2016, 105).  

Vaikea käsittää – pitkän prosessin päätteeksi negatiivinen päätös 

Kertomusten nuorista Zahra ja Xuan olivat hakeneet perheitään Suomeen ja saa-

neet hakuprosessin päätteeksi kielteisen perheenyhdistämispäätöksen. Zahralle 

hakuprosessi oli ollut erityisen pitkä ja rankka, sillä hän oli myös valittanut kaksi 

kertaa saamastaan kielteisestä päätöksestä. Lähes koko sen ajan, kahdeksan 

vuotta, kun Zahra oli Suomessa alaikäinen, hänellä oli jokin perheenyhdistämi-

sen hakemiseen liittyvä prosessi menossa.  

Zahra: Joka kerta meni aika, joka kerta piti mennä vuosi tai jotain, kun mä 

täytin 18, kun mä asuin Suomessa kaheksan vuotta, mä haki perhe koko 

ajan: piti odottaa, piti odottaa. 

Zahran oli ollut vaikea uskoa kielteistä perheenyhdistämispäätöstä, ja hän oli ol-

lut hyvin surullinen. Myös muussa yksin alaikäisinä tulleita pakolaisnuoria käsit-

televässä tutkimuksessa on todettu, että nuorten on vaikea ymmärtää kielteistä 
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perheenyhdistämispäätöstä, ja että kielteinen päätös aiheuttaa nuorille surua ja 

jopa vihaa (esim. Helander & Mikkonen 2002, 112). Zahra oli luottanut siihen, 

että perheenyhdistyminen onnistuisi, sillä hän oli Suomessa ilman perhettä, sai-

rasti ja oli vielä hyvin nuori. Zahraa oli myös huolettanut ajatus siitä, että hänen 

tulisi jatkossa huolehtia kaikki asiansa yksin. Zahran kertomuksesta voi myös 

tulkita, kuinka epäreiluna Zahra kokee, että joillakin lapsilla perheenyhdistämi-

nen onnistui.  

Zahra: Se ensimmäinen [kerta kielteisen perheenyhdistämispäätöksen tul-

tua] mä itkin, se oli tosi hankala, koska minä uskoin, että minä saisin perhe 

Suomessa. Mä olin yksin, mä olin nuori tyttö tai pieni tyttö. Mulla oli saira-

us. En osaa niinku, kun mä täytin kaheksantoistakin, oli vaikea huolehtii 

kaikki asiat, ja en uskonut, että mä en saa Suomessa perhe --- Minä tiiän yks 

tyttö, me olimme samaan aikaan [ryhmäkodissa/perheryhmäkodissa], sa-

man ikäisiä, hän sai [perheen Suomeen], mutta minä en saanut -- Joo, kyllä 

minä itkin ja olin tosi surullinen [ensimmäisestä kielteisestä perheenyhdis-

tämispäätöksestä] 

Tulkitsen, että ensimmäinen kielteinen perheenyhdistämispäätös oli osaltaan 

romuttanut Zahran ja perheen toivetta elää yhdessä. Kielteistä päätöstä oli ollut 

vaikea käsittää, sillä Zahra oli vielä lapsi ja hänellä oli sairaus. Valitusten ollessa 

käsittelyssä oli kuitenkin vielä toivoa yhteisestä perhe-elämästä (ks. myös Turti-

ainen 2012, 48). Valitukset eivät kuitenkaan muuttaneet päätöstä. Pitkän proses-

sin päätteeksi Zahran ja hänen perheensä oli kuitenkin ollut pakko hyväksyä, että 

perhe ei prosessin päätteeksi voisikaan yhdistyä. Zahran täysi-ikäisyys tuli myös 

vastaan. Perhe oli ollut surullinen, mutta todennut Zahralle, että hän on kyllä 

yrittänyt monta kertaa. Yksin tulleiden odotukset perheen Suomeen saamisen 

suhteen ovat korkeat (Helander & Mikkonen 2002, 122). Monet heistä ajattele-

vat, että heillä alkaa uusi elämä perheen saapumisen jälkeen. Kielteinen per-

heenyhdistämispäätös on näin ollen erittäin raskas ja masentava uutinen yksin 

tulleelle. (Mt.)  

Toisin kuin Zahra, Xuan oli saanut tietää kielteisestä perheenyhdistämispäätök-

sestä vähän ennen kuin täysi-ikäistyi odotettuaan päätöstä noin vuoden. Vaikka 

Xuan oli tullut Suomeen jo 14-vuotiaana, hän oli jostain syystä laittanut per-

heenyhdistämishakemuksen vireille vasta paljon myöhemmin. Xuanin kerto-

muksesta ei käy ilmi, miksi näin oli toimittu. Xuan ei ollut lähtenyt valittamaan 

kielteisestä päätöksestä, sillä oli ajatellut valittamisen olevan myöhäistä täysi-
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ikäistymisen myötä. Xuan ei elänyt vuosia toivossa kuten Zahra, vaan hänen oli 

ollut pakko hyväksyä tehty päätös ja suunnata tulevaan. Xuan pohtii, miksi täysi-

ikäistyminen on asetettu perheenyhdistämisen hakemisessa niin ehdottomaksi ra-

jaksi. 

Xuan: Ei mulla muuta vaihtoehtoo, se on siinä ja siinä. Viikkoa ennen, kun 

täytän kaheksantoista vuotta, tuli päätös. Vähän shokissa, ei pysty tehä mi-

tään muuta. Joo, se on vähän, en mä tiiä, onks se tahallee tehty sillee, että 

kaheksantoista vuotias Suomen lain mukaan kyllä on aikuinen ihminen, pys-

tyy pärjää omillaan, ei tarvii enää perhettä tai muuta, joka elättää sua, kun 

täällä on muutakin sosiaaliturvaa ja näin poispäin, joka elättää sua. Laki on 

aina laki, ei sille voi mitään muuta. 

Myös Xuanin äidin oli ollut aluksi vaikea ymmärtää kielteistä perheenyhdistä-

mispäätöstä. Xuanin selitettyä äidilleen kielteisen perheenyhdistämispäätöksen 

taustalla vaikuttavat lait, äiti oli Xuanin mukaan lopulta ymmärtänyt asian.  

Merja: Niin, mites sitten äiti otti sen päätöksen? 

Xuan: Ihan sillee vähän negatiivisesti sillee tai ei oikein mielellään, mut sil-

lee. Mä oon kyllä yrittänyt selittää sille [äidille], että tää on Suomen laki, 

tää on näin ja näin, kannattaa suhtautuu tällee. Hän kyllä ymmärtää. 

Xuanin kertomuksesta voi tulkita, että Xuan kokee kotimaansa kulttuurin ja 

Suomen kulttuurin välillä olevan eroa siinä, miten lapsen ja vanhemman suhde 

nähdään lapsen täysi-ikäistyttyä. Tietyissä kulttuureissa lapset elävät vanhempi-

ensa kanssa koko elämänsä. Vielä oman perheen perustamisenkin jälkeen, lapset 

saattavat asua vanhempiensa kanssa samassa taloudessa. (ks. Lepola 2012, 61.) 

Xuanin on vaikea käsittää, miksi Suomessa täysi-ikäinen nähdään itsenäisenä ja 

vanhemmista riippumattomana. Xuan kuitenkin ymmärtää, että hänellä ei ole 

muuta vaihtoehtoa kuin toimia Suomen linjausten mukaisesti. 

Prosessin onnistumisen mahdottomuus – hakemusta ei vireille 

Zahran ja Xuanin kertomuksista voi vuodet taaksepäin laskemalla päätellä, että 

he olivat laittaneet perheenyhdistämisen hakuprosessit vireille ennen vuotta 

2010, jolloin lainsäädäntö perheenyhdistämisen hakemiseen ei vielä ollut tiuken-

tunut. Kertomusten nuorista Hayder, Liban ja Hosseini eivät olleet alaikäisenä 

edes laittaneet perheenyhdistämishakemuksia vireille. Hayder ja Liban molem-

mat olivat saaneet oleskeluluvat 17-vuotiaina, ja päättelyni mukaan silloin, kun 

viimeisimpiä ulkomaalaislain tiukennuksia perheenyhdistämisen suhteen suunni-
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teltiin. Hayder kertoo, että täysi-ikäistymisen kynnyksellä hänen ei ollut mahdol-

lista hakea perheenyhdistämistä. Liban puolestaan kertoo, kuinka prosessin vi-

reille laittaminen olisi vaatinut paljon rahaa ja olisi edellyttänyt perheen muuttoa 

lähelle tiettyä lähetystöä hoitamaan hakemusasioita. 

Liban: Rahat tarvii paljon [perheenyhdistämisprosesssiin]. Perheen tarvit-

sisi muuttaa eri paikkaan [hoitamaan hakemusasioita]. 

Libanin ja Hayderin kertomuksista ei käy ilmi, ovatko he keskustelleet vanhem-

piensa kanssa perheenyhdistämisestä. Hayderin haaveissa hänen perheensä olisi 

Suomessa. Hayder pohtii keinoja perheenyhdistämisen toteuttamiseksi, ”jos se 

on mahdollista”. Hän ei ole varma, mitä perheenyhdistämisprosessi edellyttää, 

mutta arvelee voivansa tulevaisuudessa palkkatuloillaan auttaa perheensä Suo-

meen pois kotimaan vaikeista olosuhteista. Hayder kertoo nimenomaan perheen-

yhdistämisen takia opiskelevansa ahkerasti voidakseen myöhemmin auttaa per-

hettään. 

Hayder: Kyllä mä haluan niin kovasti saada niitä [perheen Suomeen], mut-

ta kun ei oo mahdollista, niin sitten voi, voi. Ei voi mitään, mutta katotaan 

sitten, jos mä saan jonkun työpaikan. Sitten mä voin, en mä tiedä, miten se 

menee, mutta jos on mahdollista, että mä maksan, kun sillon kun mä saan 

joku ihan hyvän palkan, mä voisin maksaa niiden[perheen] matkat ja ne 

[perhe] tulee tänne. Niin sit se on tosi tosi hyvä, kun siellä[kotimaassa] on 

tosi tosi vaikeeta tilanne, että jos mä sillä tavalla voin, sitten ehdottomasti 

mä teen sen [autan perhettä]. --- Sen [perheenyhdistämisen] takia mä opis-

kelen nyt ja työskentelen ja yritän niin kovasti [opintojen eteen]. 

Kertomusten nuorista Hosseini olisi alaikäisenä voinut hakea perhettään Suo-

meen, mutta sosiaalityöntekijä oli kertonut hänelle perheenyhdistämisen tiuken-

tuneesta lainsäädännöstä: hakemisprosessiin liittyvistä maksuista, ja siitä, että 

prosessi enää harvoin johtaa myönteiseen päätökseen. Hosseini oli tuolloin aja-

tellut, että perheenyhdistämishakemusten jättäminen olisi ollut rahan hukkaa, 

kun mahdollisuudet perheenyhdistymiseen olivat pienet. Hänellä tai perheellä ei 

ylipäätään ollut rahaa lähteä toteuttamaan prosessia. Hosseinin kertomuksesta 

välittyy, että toive perheenyhdistämisestä on kuitenkin hänen mielessään edel-

leen. Hosseini on esimerkiksi tietoinen ulkomaalaislakiin tehdyistä perheenyh-

distämistä koskevista muutoksista ja kritisoi vahvasti lakiin lisättyä tulorajavaa-

timusta. Hän pitää järjettömänä, että keskituloisen ihmisen palkka ei riitä vaati-

muksen täyttämiseksi.  
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Hosseini: Sä kun kato, niin laki [ulkomaalaislaki]muuttuu ja kaikki niinku, 

esimerkiksi jos esimerkiksi lähihoitaja saa joku 2000 euroa, siitä laki sanoo 

jotain olisko se 2700[euroa] vai paljonko se oli se pitäis olla brutto[tulot]. 

Mistä, mikä aivon järjellä, kun tehnyt tällaisen päätöksen!? 

Hosseinin kertomuksesta voi tulkita, että hän on realistisesti ymmärtänyt, kuinka 

mahdottomaksi perheenyhdistämisprosessin onnistuminen on tehty. Hosseini 

pohtii, ettei pystyisi täyttämään perheenyhdistämisen tulorajavaatimusta täysi-

päiväisesti töitä tekemällä. Hän ymmärtää, että uuvuttaisi itsensä yhdistämällä 

useamman työn ja tekemällä töitä pitkää päivää. Työttömänä hän myös tietää, 

ettei töitä ole helppo saada.  

Hosseini: Siitä en mä vois tehä enemmän töitäkin, en pysty tekemään töitä, 

ehkä et voisin saada perhe tänne. Se vielä hankala, jos esimerkiks mä teen 

kaheksan tuntia päivässä töitä. Sen mä saan kuussa 2000 [euroa palkkaa], 

sekin ei vielä riitä, jos mä teen 24 tuntia [töitä]sitten mä ehkä sairas sillon. 

Mä en pysty tai en mä ehkä saa töitä sen verran, ku mitä mä itte haluan. 

Hosseini kertoo, että hänen perheensä ei ole aivan ymmärtänyt sitä, miksi per-

heenyhdistäminen ei ole onnistunut. Hän kertoo veljensä puhuneen hänelle, että 

vanhemmat ovat veljelle tuoneet esiin sitä, ettei Hosseini heidän mielestään enää 

välitä heistä, kun ei onnistu järjestämään perheenyhdistämistä. Isoveljien Hos-

seini kertoo myös luulevan, että hän valehtelee perheenyhdistämisestä, sillä hei-

dän sukulaisensa kuitenkin ovat onnistuneet tuomaan perheitään Eurooppaan. 

Hosseinin kertomuksesta voi näin ollen tulkita, että hän elää melkoisessa risti-

paineessa perheenyhdistämisen suhteen: perheellä on odotuksia, joita Hosseini ei 

voi täyttää. 

Yhdistynyt perhe – pettymyksiä helpotuksen lisäksi 

Arezon kertomus eroaa muiden nuorten kertomuksista siinä mielessä, että hänen 

perheensä on Suomessa. Arezon kohdalla perheenyhdistyminen on tapahtunut 

Dublin-asetuksen perusteella. Arezo perheineen ei siis ole käynyt läpi perheen-

yhdistämisprosessia, jossa perhe olisi hakenut oleskelulupaa Suomeen per-

hesiteen perusteella. Arezolle perheen Suomeen saapuminen ja jälleen näkemi-

nen olivat helpotus. Arezo kertoo äitinsä itkeneen vuolaasti, kun he tapasivat 

pitkästä aikaa. Arezo ei ollut itse kokenut sopivaksi itkeä vieraiden ihmisten 

nähden. Arezo oli tuolloin hämmästynyt, miten paljon hänen siskonsa olivat 

kasvaneet. Hän tapasi myös nuorimman siskonsa ensimmäistä kertaa. Arezosta 
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perheen jälleen näkeminen oli tuntunut hyvältä. Arezo oli helpottunut, ettei enää 

tarvitsisi olla yksin. Arezon kertomuksesta voi kuitenkin tulkita, että hän on sit-

temmin joutunut pettymään perheeseensä. 

Arezon kertomuksesta käy ilmi, että Arezon suhtautuminen perheeseensä on 

viime aikoina muuttunut negatiivisemmaksi. Arezon vanhempien keskinäisten 

välien huonontuminen on muuttanut Arezon ajatuksia perheestään, sillä heti pu-

huttuaan vanhempien huonoista väleistä, hän tuo esiin, ettei enää suhtaudu niin 

positiivisesti perheeseensä. Arezo kokee vieraantuneensa myös teini-ikäisistä 

siskoistaan. Arezo kuvaa, kuinka ei enää pidä perheestään, eikä voi kertoa todel-

lisia tuntemuksiaan kenellekään.  

Arezo: Mä en oikeasti tykkää mun perheestä, en äiti enkä isä, nyt on tosi 

paha. En voi kertoa kenellekään, että millainen minusta tuntuu, mut jos joku 

kysyy, mä sanon vaan, että kaikki menee hyvin, mut en tykkää. 

Tulkitsen Arezon kertomuksesta, että Arezolla saattoi olla suuret odotukset per-

heen saapumisesta ja onnellisesta elämästä heidän kanssaan. Perheen lopulta 

saavuttua, Arezon vanhempien suhteen ajatutuminen lähelle avioeroa on kuiten-

kin tuottanut Arezolle suuren pettymyksen. Kertomuksesta on myös tulkittavis-

sa, että Arezo on itsenäistynyt eläessään erossa perheestään. Hän on tottunut pär-

jäämään omillaan. Lähtökohtaisesti Arezo toivoo perheelleen kaikkea hyvää. 

Tulevaisuudessa Arezo kuitenkin haluaisi asua yksin. Hän suunnittelee muuttoa 

takaisin kaupunkiin, jossa asui perheryhmäkodissa, ja jossa hänellä on myös so-

siaalisia verkostoja. Arezo haluaisi jatkossa päättää asioistaan itse ja hoitaa 

asiansa itsenäisesti. Arezo kokee, että tähän asti vanhemmat ovat esimerkiksi 

pitkälti päättäneet hänen asumispaikastaan ja maasta, missä asutaan. 

Merja: Sä sanoit, että et halua enää, että äiti ja isä päättää sun asioista, 

niin miten he on tähän asti päättäneet sun asioista? 

Arezo: No kun mä en tykännyt tulla tänne Eurooppaan. Mä oon siellä Tur-

kissa haluaisin jäädä. Kun no, siellä [Turkissa] ei ollut kiva elämä, kun mä 

oon käynyt siellä töissä aina niin kuin kymmenen tuntia päivässä --- siellä 

[Turkissa]oli tosi raskas, mutta mä mietin, että en halua mennä salakulje-

tuksena sinne Eurooppaan. Ja mietin, että voisin asua Turkissa, kun Iranis-

sa ei ollut oikeus, ja mutta Turkissa olimme, voisimme siellä asumaan. Siel-

lä [Turkissa]oli tosi raskas, oikeasti. Ymmärrän mun isä ja äiti, mutta mulle 

oli tosi vaikeata mennä salakuljetuksena, ja en voisi, en voisi sanoa, että en 

halua tulla teidän [perheen] kanssa. Pakko oli, et mennä isän ja äitin kans-

sa. 
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Mikkosen ja Helanderin (2002, 113) tutkimuksen mukaan perheen yhdistyminen 

on yksin tulleille pakolaislapsille ja -nuorille yleensä iloinen tapahtuma, mutta 

uusi perhe-elämä ei aina suju ongelmitta. Kun perhe pitkän odottelun jälkeen 

saapuu, sukupolvien ja kulttuurien välisiä yhteentörmäyksiä ja ongelmia syntyy 

usein (mt.). 

Yhteenvetona alaluvusta voi todeta, että perheenyhdistäminen on yksin alaikäi-

sinä Suomeen tulleille pakolaisnuorille kaikin puolin haastava prosessi. Pitkän ja 

työlään prosessin päätteeksi nuoren perhe saattaa saada kielteisen perheenyhdis-

tämispäätöksen. Kielteinen päätös aiheuttaa paljon surua sekä nuoressa että hä-

nen perheessään. Kielteistä perheenyhdistämispäätöstä on vaikea käsittää, kun 

kyseessä on nuori ja sairas lapsi. Myös nuoren täysi-ikäisyyteen vetoavaa kiel-

teisestä päätöstä on vaikea käsittää, sillä tietyissä kulttuureissa vanhemman ja 

aikuisen suhteen katsotaan jatkuvan läheisenä läpi elämän. Kaikkien nuorten 

vanhemmat eivät ole hakeneet perheenyhdistämistä prosessin mahdottomuuden 

vuoksi. Perheen huono taloudellinen tilanne yhdessä nuoren lähenevän täysi-

ikäisyyden kanssa, estää usein prosessin vireille laittamisen. Perheenyhdistämi-

nen on kuitenkin nuorten haaveissa ja he miettivät keinoja sen toteuttamiseksi. 

Nuoret opiskelevat, jotta tulevaisuudessa pääsisivät palkkatöihin ja voisivat sit-

ten taloudellisesti auttaa perheenyhdistämisprosessissa. Nuoret kokevat perheen-

yhdistämisprosessiin lainsäädännölliset tiukennukset kohtuuttomina ja epäoi-

keudenmukaisina. Nuoret lataavat perheenyhdistymiselle suuret odotukset. To-

teutunut perheenyhdistyminen on nuorelle helpotus, mutta perheen sisäiset on-

gelmat voivat tuottaa nuorelle suuren pettymyksen. Nuorella voi olla myös tarve 

alkaa elää itsenäistä elämää ilman perhettään. 

9.1.3 Marginalisaatioon joutumisen riskejä 

Marginaali rajaa ihmisiä yhteiskunnallisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden ulko- 

tai sisäpuolelle ja piirtää samalla rajaa normaalina pidetylle ja yhteiskunnalliseen 

keskukseen kuulumiselle (Pohjola 2016, 92). Kertomuksissa yksin alaikäisinä 

tulleet pakolaisnuoret kertovat kokemuksiaan, jotka tulkitsen liittyvän marginali-

saatioon joutumisen riskeiksi. Osa kertomusten nuorista on työttöminä, mikä tuo 

heidän elämäänsä huolta ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Osalla nuorista on 

kokemuksia rasismista ja leimatuksi tulemisesta. 
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Työttömyys elämänlaatua heikentämässä 

Sosiaalipolitiikassa työttömyys pitkittyessään yhdistetään marginaalisaatioon 

joutumisen riskiksi, etenkin kun työttömyysajan pidentyessä uudelleen työllis-

tymisen todennäköisyys vähenee (Liebkind ym. 2004, 64). Tutkimuksissa työstä 

syrjäytymisen on katsottu aiheuttavan myös muita syrjäytymisriskejä. Työttö-

myys tuo mukanaan toimeentulovaikutuksia ja kytkeytyy usein myös heikkoon 

terveyteen. (Mt., 72.)  

Työttömyys on Hosseinin ja Xuanin kertomuksissa keskeisenä teemana, sillä he 

molemmat ovat työttöminä. Hosseinin ammattiin valmistumisesta ei ole kauan 

aikaa. Hän ei ole onnistunut valmistumisen jälkeen saamaan pidempiaikaisesti 

töitä. Hän toivoisi saavansa koulutustaan vastaavaa työtä. Tällä hetkellä Hosseini 

tekee keikkatyötä omalla alallaan. Samalla hän on aktiivinen työn haussa vaki-

tuisen työn saamiseksi. Koska Hosseini on työttömänä, hän kertoo olevansa ai-

empaa yksinäisempi, mikä ilmenee jo aiemmassa tulosluvussa, kun käsittelen 

Hosseinin elämää Suomessa ilman perhettä. Hosseini on turhautunut, kun työn-

haku ei vielä ole tuottanut tulosta. Hän epäilee, että hänen ulkomaalaistaustal-

laan on vaikutusta siihen, ettei hän saa kutsuja työhaastatteluihin.  

Hosseini: Nyt mulla ei töitä, se mua vähän harmittaa koko ajan, kun mä en 

itsekin nyt koko ajan, kun mä lähetän mun CV:t ja mä lähetän mun kaikki 

hakemukset. Varmaan jotkut nimen perusteella ei ota varmaan mua yhteyt-

tä, koska mun nimet on vähän niinku ulkomaalaista. 

Myös Björklundin (2014, 69) tutkimuksen mukaan yksin alaikäisinä Suomeen 

tulleiden pakolaisnuorten keskeinen yhteinen huolenaihe on työpaikan löytämi-

nen. Työpaikan löytäminen on haastavaa, vaikka maahanmuuttaja osaisi suo-

menkielen ja hänellä olisi asianmukainen koulutus (mt.). Aiemmat tutkimukset 

osoittavat, että Hosseinin epäily siitä, että häntä ei ulkomaalaisen nimen takia 

kutsuta työhaastatteluihin, voi hyvinkin pitää paikkansa: alasta riippumatta val-

taväestön tyypillisillä nimillä lähettyihin työhakemuksiin tulee useammin kutsu 

työhaastatteluun kuin etnisen vähemmistöön kuuluvien tyypisillä nimillä lähetet-

tyihin hakemuksiin (ks. Aalto ym. 2010, 41). 

Xuan oli ollut onnekas, sillä hän oli päässyt työelämään ammattiin valmistumi-

sen jälkeen. Hän oli ehtinyt tehdä töitä useamman vuoden ennen kuin jäi työttö-
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mäksi.  Xuan kokee, että työttömyys on tuonut hänen elämäänsä haasteita. Hän 

on joutunut leikkaamaan kulujaan, jotta pärjää taloudellisesti. Hän kertoo odot-

tavansa päätöstä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Xuanin kokemuksen 

mukaan Suomessa ilman työpaikkaa, ei ole turvallinen olo sosiaaliturvasta huo-

limatta. Xuan sanoo, että ilman työpaikkaa olo on epävarma, eikä tulevaisuutta 

voi suunnitella. Vakituinen työpaikka vaikuttaa Xuanin mielestä kaikkeen, en-

nen kaikkea se tuo turvallisuutta elämään. Xuan kuvaa osuvasti, kuinka työelä-

mässä oleminen on kuin eläisi toisessa maailmassa, kun silloin ei tarvitse koko 

ajan asioida eri viranomaisten kanssa tai miettiä ja huolehtia raha-asioita. 

Xuan: Mä voin sanoo, se [työelämä] on ihan eri maailmassa. Sä et oo enää 

semmoset maailmassa näiden muiden, joka hoitaa näiden viranomaisten 

kanssa asioita, vaan omat työelämä elämässä. Sun ei tarvii muuta kuin vain 

yrittää tehdä töitä, tehä duuni hyvin niin niin paras kun pystyy. Sitten sulla 

on tuloja, säännöllinen tuloja, sun ei tarvii vaivata. Koska elämä on kirkas-

tu, niin tiiäksä! Niinku taivaan tiiäksä! 

Tutkimuksissa työttömyyden vaikutus psyykkisen hyvinvoinnin alenemiseen on 

tunnistettu (ks. Liebkind 2004, 72). Xuan kuvaa, kuinka säännöllisillä tuloilla on 

positiivinen vaikutus psyykkisesti, kun ”sun ei tarvii ajatella mitään”. Xuan tar-

kentaa tätä: Kun hän käy töissä säännöllisesti, palkka tulee loppu kuusta pankki-

tilille, jolloin voi maksaa pakolliset laskut pois ja laittaa tietyn määrän rahaa 

säästöönkin. Kun on säännölliset tulot, voi esimerkiksi ostaa asunnon, auton tai 

matkustaa ulkomaille. Xuan kuvaa, kuinka elämä olisi helpompaa, jos voisi 

omistaa auton. Hän oli joutunut luopumaan autostaan jäätyään työttömäksi. 

Xuan selittää, kuinka voisi ajaa autolla toisella puolella kaupunkia sijaitsevaan 

kauppakeskukseen 20 minuutissa kahvittelemaan ja tapaamaan ystäviään, kun 

nyt hänellä menee julkisilla kulkuvälineillä sinne matkustamiseen melkein tunti: 

matkan teko on hidasta, kulkuvälineitä tarvitsee vaihtaa ja odotella.  

Xuan kertoo käsittäneensä vallitsevat työelämän haasteet, kuinka työntyönteki-

jöiltä odotetaan ja vaaditaan yhä enemmän (ks. myös Siltala 2004, 222). Xuan 

selittää, kuinka on oltava vahva, muita parempi työntekijä pärjätäkseen työelä-

mässä. Hän vertaa työelämän paineita urheilukilpailuun, josta täytyy selvitä voit-

tajana. 
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Xuan: Nykyään aika sillee kova kilpailu joka paikassa. Puhutaan elämä, 

puhutaan työpaikasta, puhutaan vaikka mistä. Joka ikinen pitää kilpailla, 

toisen kanssa, ihan niinku urheilu. Ne vain, urheilu, ne vain pitää olla kova, 

pitää olla hyvä, että ne voittaa! Siinä tapauksessa mä vasta ymmärsin, että 

tuota ilman kilpailua sä et, ne ei huomasi sun heikkoudet niinku työpaikka ja 

muutakin. Mä huomasin, että siellä on niin kova kilpailu, jos yks tekee pa-

rempi, sun pitää tekee vielä kaks kertaa parempi, että sä pärjäät siellä! 

Muuten sulla ei oo mitään merkitystä siellä.  

Xuanin kertomuksesta voi tulkita, että hän on ottanut paineita itsensä kehittämi-

sestä ja vaatii itseltään paljon, mutta toisaalta hän osaa suhtautua asiaan myön-

teisesti, ja itsensä kehittäminen on kääntynyt hänen voimavarakseen. Työelämän 

kehittämis- ja tehokkuusvaatimusten on kuitenkin myös todettu lisäävän nuorten 

riskiä jäädä kokonaan työelämän ulkopuolelle, jos asetettuihin vaatimuksiin ei 

ole voimavaroja vastata (ks. Ek ym. 2004). 

Kokemuksia rasismista ja leimatuksi tulemisesta 

Maahanmuuttajat voivat kokea rasismia ja kohdata ennakkoluuloja monessa eri 

yhteydessä (Liebkind ym. 2004, 198). Zahra ja Hosseini sanoittavat kertomuk-

sissaan kokemuksiaan rasismista ja maahanmuuttajana leimatuksi tulemisesta. 

Zahra on kokenut Suomessa sanallista rasismia ja saanut osakseen ikäviä katsei-

ta esimerkiksi bussissa. Myös Tiilikaisen (2003, 167) tutkimuksessa on raportoi-

tu somalinaisten kokemasta rasismista satunnaisilta vastaantulijoilta. Ihmiset 

saattavat huudella loukkauksia somalinaisille tai katsoa heitä vihaisen näköisenä, 

kun he liikkuvat kaupungilla (mt.). Tutkimuksessa rasismi ja kaupungilla louk-

kauksia huutelevat ihmiset nähtiin yhtenä stressiä somalinaisille Suomessa aihe-

uttavana tekijänä (mt., 208–209). Zahran kokemus on, että ulkomaalaiset Suo-

messa leimataan helposti järjestelmän väärinkäyttäjäksi, eivätkä he saa yleisesti 

ymmärrystä vaikeaan tilanteeseensa. Zahran mukaan ihmiset ajattelevat pako-

laisten tulleen Suomeen: ”hakemaan meidän raha tai jotain semmosta”. 

Zahra kokee olevansa Suomessa erilainen. Hän kertoo, kuinka hänellä on Suo-

messa vaikeaa tietyn värisenä, tietyn uskonnon ja sukupuolensa vuoksi.  

Zahra: Meillä [pakolaisilla] on vaikea. Meillä on vaikea ja sitten kaikki ei-

vät tiedä Suomessa on tosi vaikea olla niinku ruskea ja muslimi tyttö. Se on 

tosi rankkaa. 
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Zahran tapaan myös Koko Hubara (2017) käyttää sanoja ”Ruskeat Tytöt” ku-

vaamaan omaa identiteettiään Suomessa. Tulkitsen Zahran kertomuksesta, että 

hänellä ja Hubaralla on samankaltaisia kokemuksia Suomessa ”Ruskeana Tyttö-

nä” elämisestä. Hubara käyttää sanaa ”Ruskea” synonyymina sanalle rodullis-

tettu. Tieteellisesti on todistettu, että biologisia rotuja ei ole olemassa ja ihmiset 

ovat ihonväristään riippumatta aivan samanlaisia, mutta monenlaisissa sosiaali-

sissa rakenteissa ja -prosesseissa tietynlaiset ihmiset tulevat yhä kohdelluiksi ja 

nähdyiksi historiallisten rotumääritelmien mukaisesti: Heidät häivytetään ja 

ulossuljetaan. Kukaan ei halua olla rodullistettu, mutta ”Ruskeat Tytöt” ovat. 

(ks. Mt., 28–29.) 

Hosseininkin kertomuksesta nousee esiin se, kuinka hän kokee, että maahan-

muuttajana hänet ikään kuin suljetaan Suomessa ulkopuolelle. Hosseini kuvaa, 

kuinka maahanmuuttajia nimitellään Suomessa tietyin leimaavin nimityksin. 

Hosseini ei kerro konkreettisia tilanteita, joissa olisi itse joutunut leimaavan ni-

mittelyn kohteeksi. Kertomuksesta kuitenkin välittyy, että tällainen nimittely 

häiritsee Hosseinia. Jos yksilö kokee, ettei jokin yhteisö hyväksy häntä, voi se 

heikentää hänen henkilökohtaista hyvinvointiaan (Törrönen 2016, 52). 

Hosseini: Esimerkiksi, jos mä niinku Suomessa tällä hetkellä, niin silti kaik-

ki on vaan ”mamu”. ”Mamu ja ählämi” tällaisii kaikenlaisia nimiä pääl-

lekkäin. Mutta totta kai se vähän niitäkin aiheuttaa, kaikenlaisia, esimerkik-

si joskus saatat tulla huono väärinkäsitys, jos koko ajan joku sanoo sulle 

huono nimillä tai joku tollaset. Totta kai se vähän enemmän vaivaa sua! 

Myös Outi Kaukon (2015, 39) tutkimuksessa oleskeluluvan saaneilla, yksin ala-

ikäisinä Suomeen tulleilla turvapaikanhakijoilla oli ollut rasismin kokemuksia. 

Kauko tulkitsee rasismin kokemusten osaltaan syventävän yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden kokemaa yksinäisyyttä suhteessa 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin (mt.).  

Yhteenvedettynä alaluvun voi kiteyttää, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleilla 

pakolaisnuorilla on elämässään riskitekijöitä, jotka voivat pitkittyessä ja kasau-

tuessa johtaa marginalisaatioon. Työttömyys tuo nuorten elämään huolta ja hei-

kentää elämänlaatua. Nuorilla on ammattitutkinnot ja he ovat aktiivisia työn-

haussa, mutta he arvelevat ulkomaalaisen nimen vaikuttavan siihen, etteivät saa 

kutsuja työhaastatteluihin. Nuorten yksinäisyys syvenee työttömyyden myötä. 
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Työttömyys vaikuttaa nuorten taloudelliseen tilanteeseen ja tuo epävarmuutta. 

Nuoret kokevat vakituisen työn tuovan turvaa. Säännölliset palkkatulot helpotta-

vat nuorten arkea ja tulevaisuuden suunnittelua. Nuoret ovat havainneet vallitse-

vat työelämän paineet ja kovan kilpailun, mutta eivät toistaiseksi ole lannistuneet 

niiden edessä. Nuorilla on Suomessa kokemuksia rasismista ja leimatuksi tule-

misesta. Nuoret ovat kohdanneet sanallista rasismia kaupungilla. He saattavat 

kokea maahanmuuttajina leimautuvansa järjestelmän väärinkäyttäjiksi, eivätkä 

yleisesti koe saavansa ymmärrystä vaikeaan tilanteeseensa. Nuorilla on koke-

muksia rodullistettuna ”Ruskeana Tyttönä” elämisestä Suomessa. Nuoret koke-

vat, että maahanmuuttajista käytetään tiettyjä leimaavia nimityksiä, joilla heitä 

ulossuljetaan yhteiskunnasta. 

 

9.2 Hyvinvointia lisäävät tekijät  

Tässä alaluvussa esittelen tutkimustulokset koskien niitä tekijöitä, jotka lisäävät 

yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten hyvinvointia. Nuorten hy-

vinvointia lisää: ihmisoikeuksien toteutuminen, verkostot voimavarana, taito 

selviytyä vastoinkäymisistä ja usko hyvään tulevaisuuteen. 

9.2.1 Ihmisoikeuksien toteutuminen 

Monet yksin alaikäisinä maahan tulleet pakolaisnuoret ovat kohdanneet lähtö-

maissaan ihmisoikeusrikkomuksia (ks. Mikkonen & Helander 2002, 25). Arezon 

ja Libanin kertomuksista voi tulkita, että he kokevat ihmisoikeuksien toteutuvan 

Suomessa. Arezo ja Liban kokevat, että Suomessa rasismia on vain vähän. Liban 

on kiitollinen elämästään Suomessa erityisesti siksi, että täällä on mahdollista 

opiskella ja rasismia ei ole. Liban sanoo: ”Jumala on olemassa.”  

Arezolla on taustallaan rasismin kokemuksia Iranista, jossa hän perheineen eli 

paperittomana. Iranissa Arezo ei pystynyt afgaanityttönä kävelemään ulkona 

rauhassa kuulematta solvauksia ja epäasiallista huutelua. Arezo pitää Irania ra-

sistisena maana, jossa etenkin afganistanilaisilla ei ole oikeuksia, ja jonne hän ei 

enää haluaisi palata. Suomessa Arezo kokee voivansa liikkua rauhassa ja vapaas-

ti. 
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Arezo: Mä mietin nyt, jos palaan takaisin, jos mä meen matkustamaan Ira-

niin, en vieläkin uskalla mennä yksin ulkona, käydä ulkona. Niin kuin siellä, 

jos kävelet, vaikka sinulla on tosi, huivi ja kaikki, ilman meikkiä, ihan perus-

ihminen, pojat niin kuin kiusaa sinua! Tosi paljon! Mut täällä [Suomessa] 

ei. Voit rauhassa kävellä. Siellä [Iranissa] kaikki vaikka sanoo että ”voi, et-

tä mikä kaunis tyttö ja mitä..!” Niinku kiusaa, tosi paljon, varsinkin kun oot 

afganistanilainen ja mä en ehkä haluaisi matkustaa siellä. En halua nähdä 

enää Iranin! Tosi rasisti maa! 

Myös Human Rights Watch (2013) on raportoinut, kuinka afgaanipakolaisten 

ihmisoikeudet eivät toteudu Iranissa. Raportin mukaan afgaanien on vaikea saa-

da pakolaisstatusta Iranista ja heitä oleskelee Iranissa paljon laittomasti. Riip-

pumatta oleskeluluvan statuksesta, afgaanit kokevat Iranissa häirintää sekä valti-

on että yksityisten ihmisten toimesta. Raportti kertoo, kuinka afgaanipakolaisia 

yleisesti häiritään, ja kuinka heihin esimerkiksi kohdistetaan fyysistä väkivaltaa, 

heitä pidätetään mielivaltaisesti ja karkotetaan takaisin Afganistaniin ilman, että 

he tulevat kuulluiksi karkottamisprosessissa. (Mt.) 

Tiivistettynä alaluku kiteytyy siihen, että yksin alaikäisinä tulleet pakolaisnuoret 

voivat kokea Suomen hyvin suvaitsevaisena maana. Nuorilla ei välttämättä ole 

rasismin kokemuksia Suomesta. Nuoret ovat saattaneet elää lähtömaassa ilman 

oikeuksia ja kohdata rasismia. Suomen nuoret kokevat turvallisena maana. 

9.2.2 Verkostot voimavarana 

Sosiaalisten verkostojen tarjoamalla sosiaalisella tuella on todettu olevan vaiku-

tusta ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin (Liebkind ym. 2004, 94). Kertomusten 

yksin alaikäisinä Suomeen tulleilla pakolaisnuorilla on elämässään sosiaalisia 

verkostoja, jotka tukevat ja auttavat heitä. Nuorille tukea tarjoavat niin omat 

transnationaalit perheverkostot kuin sosiaalialan ammattilaiset ja nuorten itsensä 

muodostamat sosiaaliset verkostot Suomessa. Kertomusten nuoret ovat hiljattain 

itsenäistyneet ryhmä- tai perheryhmäkodeista. Xuania lukuun ottamatta kaikki 

nuoret ovat vielä jälkihuollon palveluiden piirissä. He siis oikeastaan vielä har-

joittelevat itsenäisen elämän taitoja, jolloin vähintään sosiaalialan ammattilaiset 

ovat heidän tukenaan, jos omia tukea tarjoavia sosiaalisia verkostoja ei ole syn-

tynyt.  

Xuanin kertomuksessa institutionaalinen, sosiaalialan ammattilaisten tarjoama 

tuki osoittautuu merkittäväksi. Xuan ehti asua perheryhmäkodissa pitkään ennen 
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kuin muutti sieltä täysi-ikäistymisen myötä pois. Xuan kokee, että perheryhmä-

kodilla hänen asioistaan huolehdettiin hyvin. Tulkitsen Xuanin kertomuksesta 

perheryhmäkodin muodostuneen hänelle merkittäväksi hoivan ja huolenpidon 

paikaksi. Perheryhmäkodista muuton jälkeen Xuanin täytyi pärjätä ilman hänelle 

tärkeäksi muodostuneen tahon tukea. 

Xuan: Ennen on tottunu sillee, kun asu perheryhmäkodissa, että kaikkia pa-

perihommia ja näin ei tarvii murehdi [murehtia], ruoka, asuminen ja näin 

pois. Sitten, kun muuttaa sieltä pois, niin huomasin, että joka ikinen asia pi-

tää ite hoitaa. 

Xuan on sitä mieltä, että yksin tulleet pakolaislapset- ja nuoret oppivat arvosta-

maan perheryhmäkodilta saamaansa tukea ja apua vasta muutettuaan omilleen, 

kun joutuvat kokonaisvastuuseen omien asioidensa hoitamisesta. Xuan on käy-

nyt puhumassa nykyään perheryhmäkodissa asuville nuorille omista kokemuk-

sistaan. Myös Helanderin ja Mikkosen (2002, 77) tutkimuksen mukaan ryhmä- 

ja perheryhmäkodeista pois muuttaneet nuoret osaavat arvostaa sitä tukea ja 

apua, jota saivat ohjaajilta ja näkevät jälkeenpäin paremmin kodeissa asumisen 

hyvät puolet. Ne nuoret, jotka vielä itse asuvat yksintulleille suunnatuissa laitok-

sissa ovat kriittisempiä, sillä monet asiat ovat ehkä heille vielä liian lähellä (mt.). 

Perheryhmäkodin lisäksi Xuan kokee saaneensa myös jälkihuollosta paljon tu-

kea ja apua. Xuan toteaa, että onneksi hän oli valmistunut ammattiin ja saanut 

töitä samoihin aikoihin, kun jälkihuollon ohjaus 21-vuotiaana päättyi. Xuan ko-

kee, että työssä käyvänä virallisia paperiasioita, joihin hän usein tarvitsi jälki-

huollolta apua, on vähemmän hoidettavana. 

Hayderin kertomus itsenäistymisen osalta eroaa Xuanin kertomuksesta siinä, että 

Hayder ei erityisesti kaipaa ryhmäkotiin, josta hän muutti omaan asuntoon. 

Hayderin kertomuksesta voi tulkita, että hän oli jo melko itsenäinen 17-

vuotiaana Suomeen saapuessaan. Hän ei kokenut hyötyvänsä ryhmäkodin sään-

nöistä ja ohjauksesta. Hayderilla oli ryhmäkodissa asuessaan ulkopuolisia tuki-

verkostoja, joita hän edelleen itsenäistyttyään ylläpitää. Hayder viettää tiiviisti 

aikaa suomalaisen tyttöystävänsä kanssa. Luonnollisesti hän on myös tekemisis-

sä tyttöystävänsä verkostojen kanssa. Monelle yksin alaikäisenä turvapaikanha-

kijana tulleelle pojalle suomalainen tyttöystävä onkin tärkein linkki suomalai-

seen sosiaaliseen verkostoon (Björklund 2014, 85). Hayderilla on lisäksi edel-
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leen yhteys tukihenkilöön, johon hän tutustui asuessaan ryhmäkodissa. Hayderin 

kertomuksen perusteella tukihenkilö on tullut hänen tuekseen juuri oikealla het-

kellä. Tukihenkilö on auttanut Hayderia paljon. Tukihenkilön kontaktien avulla 

Hayder löysi esimerkiksi asuntonsa.  

Hayder: Siellä [ryhmäkodilla] oli vähän vaikea asua, kun silloin mulla ei 

ollu papereita [henkilöpapereita], eikä mitään, mutta sitten yks nainen, se --

- on tullu meille [ryhmäkodille], sitten se on mun tukihenkilö nyt ---se oli to-

si kiva, kun se otti mut niin, ja silloin kun mulla oli vähän vaikeaa aikaa 

siellä, niin se soitti ja tapasi mut siellä kahvilassa tai --- siellä mis mä asuin 

[ryhmäkodilla]Se oli aika kiva silloin, mutta toisaalta, kun mä sain mun 

oleskeluluvan, sitten mä haluaisin kovasti pois sieltä [ryhmäkodilta],  kun se 

on vähän tällainen paikka, että ohjaajat on, sä tiiät millaista töitä, ja mä 

oon vähän, että mä en halua ohjaajat kertoo mulle, että sun pitää tehä näin 

tai näin tai sillee.  Et sillo se oli ainoo, miten se on tosi vaikee, mutta ihan 

kiva paikka, kun siellä oli kavereita koko ajan ja näin. 

Myös aikaisemman tutkimuksen mukaan yksin alaikäisenä tulleet turvapaikan-

hakijanuoret pitävät huonoimpana asiana ryhmäkodissa asumisessa sääntöjä, joi-

ta on nuorten mielestä liikaa. Tutkimuksen mukaan etenkin nuoret pojat ja mie-

het haluaisivat enemmän vapautta, jota ryhmäkodissa ei heidän mielestään ole 

tarpeeksi. Jotkut nuorista ajatttelevat, että ei voi olla vapaa ennen kuin on saanut 

oleskeluluvan ja muutttanut omaan asuntoon. (Helander & Mikkonen 2002, 60.) 

Hayderin muutosta ryhmäkodilta on kulunut vasta vähän aikaa, mikä saattaa tul-

kintani mukaan vaikuttaa hänen asenteisiinsa ryhmäkotia kohtaan, eikä hän ehkä 

siksi vielä osaa arvostaa ohjaajilta saamaansa tukea ja apua (ks. mt.,77). 

Kun käsittelin ongelmista ja huolista puhumattomuutta nuorten ja perheen väli-

sessä transnationaalisessa yhteydenpidossa, kävi ilmi, että Hayder kokee, ettei 

hänen perheensä voi ylirajaisesti auttaa häntä. Hayderin ei Suomessa kuitenkaan 

tarvitse yksin ratkaista ongelmiaan, sillä hän kokee sosiaalisten verkostojensa 

olevan Suomessa niin vahvat, että apua ja tukea on aina tarvittaessa saatavilla. 

Jos vahvoja sosiaalisia verkostoja ei olisi lähellä, Hayder kertoisi ongelmansa 

perheelleen. Hayderille on tärkeää jakaa huolensa muiden kanssa, etteivät ne jää 

mieltä painamaan. 
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Hayder: -- kun täällä [Suomessa] mulla on paljon ihmisii ja ympärillä siis, 

ja mä voisin niille kertoa sitten. Ei välttämättä mä kerro omalle perheelle. 

Niin sen takia, esimerkiks mä kerron jos mulla ois, jos mulla on jotain on-

gelmia mä kerron vaikka [tyttöystävän nimi poistettu] tai [tukihenkilön nimi 

poistettu] tai jollekin kaverille niin riippuu asiasta --- se on hyvä, mutta jos 

mulla ei olisi noita ihmisii ja mä oon ihan yksin ,niin silloin varmaan mä 

olisin kertonut niille[perheelle]. Mä aina niinku haluaisin puhdistaa mun 

sydämen, ettei sitten paina sitten, joo se. 

Kuten Zahran kertomuksesta on jo käynyt ilmi, Zahra on kokenut Suomessa yk-

sinäisyyttä ja jäänyt vaille omia sosiaalista tukea tarjoavia verkostoja. Tulevai-

suudessa Zahra ei kuitenkaan enää halua olla yksin, vaan hän on perustanut 

oman perheen yksinäisyyttä kompensoimaan. Zahraa ja hänen miestään yhdistää 

samanlainen tausta. Mies on tullut Somaliasta Ruotsiin pakolaisena viisi vuotta 

sitten. Parilla ei ollut mitään linkkiä toisiinsa ennen kuin he tutustuivat interne-

tissä. Tiilikaisen, Ismailin ja Al-Sharmanin (2016, 52–53) mukaan somalialai-

sessa diasporassa aviopuoliso voi löytyä esimerkiksi internetin kautta. 

Zahra: --- koska on yksinäinen, mä halusin oma perhe ja sen takia mä han-

kin lapsi ja mies. 

Zahran lisäksi kertomusten nuorista Libanilla on seurustelukumppani, joka tulee 

samanlaisesta taustasta kuin Liban. Samanlaisen taustan omaavien henkilöiden 

kanssa seurustelun on todettu olevan maahanmuuttajille tärkeää ja tukevan hei-

dän psyykkista hyvinvointiaan (Lin 2001; ks. Liebkind ym. 2004, 97). Samanlai-

sesta taustasta tulevalta seurustelukumppanilta saa vastavuoroista ymmärrystä ja 

sosiaalista tukea omaan tilanteeseensa (ks. Liebkind ym. 2004, 97). 

Alaluvun tiivistelmänä voi todeta, että erilaiset sosiaaliset verkostot toimivat yk-

sin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten hyvinvointia lisäävänä tekijä-

nä. Nuoria tukevat heidän transnationaalit perheverkostonsa sekä institutionaali-

set että itse muodostetut sosiaaliset verkostot Suomessa. Nuorilla on erilaisia ko-

kemuksia institutiotinaalisesta, sosiaalialan ammattilaisten tarjoamasta tuesta. 

Osa nuorista on kokenut ryhmä- tai perheryhmäkodilta saadun hoivan ja huolen-

pidon merkittävänä. Osa nuorista puolestaan kokee, ettei ole hyötynyt ryhmä- tai 

perheryhmäkodin tuesta. Nuoret ovat melko vähän onnistuneet muodostamaan 

omia sosiaalisia verkostoja. Nuorten itse muodostamat sosiaaliset verkostot voi-

vat parhaimmillaan tarjota hyvinkin vahvaa tukea. Osa nuorista on avioitunut tai 
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seurustelee samanlaisesta taustasta tulevan kumppanin kanssa, jolta nuori saa 

vastavuoroista ymmärrystä ja sosiaalista tukea omaan tilanteeseensa. 

9.2.3 Taito selviytyä vastoinkäymisistä 

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kertomukset osoittavat, et-

tä heillä on taitoa selviytyä vastoinkäymisistä. Hosseinin kertomuksessa tulevat 

esiin päättäväisyys ja tavoitteellisuus, kun Hosseini Suomeen tultuaan kohtasi 

vaikeuksia edetä koulutuspolulla. Hän oli jo käynyt suomenkielen alkeiskurssin, 

kun muutti toiseen ryhmäkotiin, jossa hänet jälleen sijoitettiin alkeisryhmään, 

vaikka hän olisi kaivannut jo uusia haasteita. Hosseini ilmaisee olleensa tuolloin 

hyvin pettynyt ja vihainen, kun ei päässyt opinnoissaan eteenpäin. Hän kokee, 

ettei saanut tuolloin ryhmäkodin sosiaalityöntekijältä apua ja tukea opinnoissa 

etenemiseen. Hän kuitenkin hakeutui itse määrätietoisesti eteenpäin. 

Hosseini: Sitten [suomenkielen alkeiskurssin jälleen alkaessa], sillon tulee 

harmi, en halua jatkaa se [suomenkielen alkeiskurssi] sit lopetin sen niin. 

Mä sanoin, että mä en halua ollenkaan tommoset jutut ihan alusta, kun ha-

luan niinku kiukutella. – Oikeesti. Mä en tärkeissä asioissa [viittaa tässä 

opiskeluun], mä en halua pelleillä mun oman elämän kanssa. 

Kertomuksesta voi tulkita, että ehkä Hosseinin pettymys ja ärtyisyys johtuivat 

siitä, että vanhemmat ohjeistivat Hosseinia opiskelemaan ja hän turhautui, kun ei 

voinut edetä opinnoissaan vanhempien odotusten mukaisesti. Kertomuksen pe-

rusteella Hosseinin itseluottamus on kuitenkin hyvä, ja sen avulla hän onnistui 

etenemään opinnoissaan. Hosseini kokee, että perheryhmäkodissa asuessaan, 

kun työntekijät vaihtuivat, hän sai ohjaajilta ja sosiaalityöntekijältä paremmin 

tukea ja kannustusta kuin ryhmäkodilla asuessaan. Aluksi perheryhmäkodin so-

siaalityöntekijä oli kuitenkin yllättänyt Hosseinin opinnoissa etenemisestä. 

Hosseini: Joo, se on niinku se ensinnäkin menin sinne [pääsykokeeseen] ja 

ihan ekalla kerralla kun mä pääsen sinne koulutukseen, se on hyvä voitto! 

[sosiaalityöntekijän nimi poistettu] hämmentynyt – ”Miten sä pääset?” Mä 

sanoin, et miksi en pääse?! Mä uskon mun omaan taitoon ja mitä mä teen! 

Xuanin kertomuksessa taito selviytyä vastoinkäymisistä näkyy siinä, että Xuan 

ei työttömänä jää kotiin, vaan täyttää päivänsä tekemisellä. Yksin alaikäisinä tul-

leiden nuorten järjestäessä itselleen tekemistä, auttaa se heitä siirtämään tuntei-

taan syrjään (Ní Raghallaigh & Gilligan 2010, 231; Goodman 2004, 1184). Kun 
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nuorilla on tekemistä, heillä on vähemmän aikaa tuntea yksinäisyyttä tai miettiä 

ja murehtia asioita. Tunteiden syrjään siirtäminen ja ajan täyttäminen tekemisel-

lä ovat yksin tulleiden nuorten selviytymiskeinoja. (Mt.) Xuan kertoo, että hän 

on tottunut menemään kirjastoon, jos hänellä ei ole työ- tai opiskelupaikkaa, 

etenkin talvella. Kesällä hänellä on myös vaihtoehto olla ulkona. Hän saattaa 

myös tavata kavereitaan kahvilassa. Xuan painottaa, että työttömänä pelkästään 

kotiin jääminen koko päiväksi ei ole hänelle vaihtoehto. Hän kertoo oikeastaan 

viettävänsä vain illan kotona, jolloin valmistaa ruokaa, katsoo televisiota ja on 

tietokoneella, kunnes menee nukkumaan. 

Xuan: Sitten menen välillä ja kahvittelen kavereiden kanssa, juttelee vähän 

kaikenlaisista asioista, niin sekin auttaa aika paljon. Mieluummin, kun jää 

yksin murehtimaan tuolla kotona. 

Kirjastoon Xuan menee lukemaan kirjoja ja lehtiä sekä käyttämään tietokonetta 

ja internetiä ilmaiseksi. Xuan kertoo päivittävänsä CV:tään ja etsivänsä ensisijai-

sesti oman alan töitä, mutta myös muu vastaava työ sopii hänelle. Hän yrittää 

jatkuvasti kehittää itseään opiskelemalla esimerkiksi kieliä, lähinnä englantia ja 

harjoittelemalla suomenkielen kirjoittamista, jotta voisi vastata paremmin työn-

antajien esittämiin hakukriteereihin. Xuan kertoo myös pyytäneensä ja/tai saa-

neensa palautetta toiminnastaan entiseltä työnantajaltaan ja kavereiltaan, jotta 

voisi kehittää itseään. Hän kertoo ottavansa mielellään kaikki palautteet vastaan, 

koska ei aina itse pysty tunnistamaan omia heikkouksiaan. Tästä voi tulkita, että 

Xuanilla on halu pärjätä elämässään. Myös Björklundin (2014,78) tutkimuksen 

yksin tulleilla nuorilla oli kova halu pärjätä. 

Xuanin pärjäämisen halu näkyy myös siinä, että jälkihuollon tuen ja ohjauksen 

loputtua, hän on päättäväisesti mennyt eteenpäin elämässään. Xuan sanoo, että 

asioiden itsenäiseen hoitamiseen kyllä tottuu: ”pakko pärjää omillaan”. Xuan 

kokee, että hänen elämänsä on itsenäistyttyä sujunut vaihtelevasti, mutta hänellä 

ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin mennä eteenpäin. 

Xuan: Sitten [itsenäistyttyä], kun tulee yks ongelma, heti se on pakko ottaa 

vastaan ja ratkaista se. Sit lähe eteenpäin. Se on siinä, ei siinä muuta.  

Xuan pohtii yleisesti, että osalla perheryhmäkodista muuttaneilla nuorilla itse-

näinen elämä sujuu hyvin, kun taas osalla huonommin. Yleensä yksin alaikäisinä 

Suomeen tulleet pakolaisnuoret selviävät itsenäistymisen haasteista tavalla tai 
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toisella, vaikka uusi tilanne saattaa olla nuorelle melko kaoottinen (Björklund 

2014, 74–77).  

Alaluku tiivistyy siihen, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleilla pakolaisnuorilla 

on taitoja selviytyä vastoinkäymisistä. Vaikka esteitä tulisi vastaan, nuoret ha-

luavat edetä opinnoissaan kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti. Työttöminä 

nuoret eivät lannistu, vaan menevät kirjastoon kehittämään itseään. Nuoret ovat 

päättäväisiä ja haluavat pärjätä elämässään.  

9.2.4 Usko hyvään tulevaisuuteen 

Kertomuksissa yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten tulevaisuu-

den suunnitelmien toteutumisen tiellä voi tulkita olevan haasteita, joiden voidaan 

katsoa heikentävän heidän hyvinvointiaan. Nuorten kertomuksissa kuitenkin 

painottuu haasteita enemmän heidän halunsa mennä elämässä eteenpäin.  Nuoret 

haluavat opiskella, saada hyvän ammatin ja päästä työelämään. 

Hosseini haluaisi tulevaisuudessa ensisijaisesti löytää oman alansa töitä. Hossei-

ni haaveilee myös perheen perustamisesta, mutta hänen mielestään hänen omien 

asioidensa tulee olla kunnossa ennen sitä. Hosseini tietää, että hänen vanhem-

pansa odottavat hänen jatkavan sukua. Hosseini kertoo, että vanhemmat luotta-

vat siihen, että hän itse osaa valita sopivan puolison. Hosseinin mukaan van-

hemmille tai hänelle ei ole esimerkiksi merkitystä, mistä kulttuurista puoliso tu-

lee tai mitä uskontoa hän edustaa. Hosseini pohtii, että tärkeintä on, että puolisot 

tykkäävät toisistaan ja tulevat toimeen keskenään: Jos ei tule toimeen, parisuh-

teessa on turha olla. 

Hosseini: No se yleensä, kun mä ittekin nyt kokoajan halua vaimo ja naimi-

siin ja muut kaikki. Kaikki ne perheet niinku haluaa heidän lapset tu-

lee…Meidän kotimaassa yleensä varmaan semmoset, Suomessa ei ehkä ole 

tommoset, niinku vanhemmat haluaa nähdä se heidän lapsen iloisuutta. Se 

mun vanhemmat sanoo niin, että mene naimisiin ja perusta perhe. Mä en 

ikinä ajattele, ettei mulla ole töitä, eikä muuta. Jos mä en itse elämäni, itse 

niinku hyvä, miksi mä vois turhaan ottaa, mennä naimisiin tai mitä niinku. 

Se mulla tällä hetkellä päässä pyörii. Jos mä en pysty elämään itte omasta 

rahasta, miten mä voisin antaa toiselle? Sen takia en oo vielä päättänyt 

naimisiin meno jutuista--- 

Tulkitsen Hosseinin kertomuksesta, että hän perheen perustamisen suhteen rea-

listinen. Hosseini on vastuullinen, eikä perusta perhettä haastavaan elämäntilan-
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teeseen, sillä perheestä tulee voida oikeasti huolehtia. Xuanin ja Libanin ajatuk-

set ovat hyvin samansuuntaiset kuin Hosseinin. Liban haluaa ensin opiskella ja 

perustaa perheen vasta sen jälkeen, kun hänellä on ammatti. Liban haluaa vai-

mon, joka on myös opiskellut, ja haluaa, että hänen mahdolliset lapsensa mene-

vät aikanaan opiskelemaan. Xuan kokee, ettei perheen perustaminen ole hänelle 

vielä ajankohtaista, koska hänellä ei ole säännöllisiä palkkatuloja ja säästöjä, joi-

ta perheen perustamiseen tarvitaan. Kuten Hosseini, Xuan toivoo tulevaisuudelta 

löytävänsä töitä. Xuan toivoo, että hänellä olisi vakituinen työpaikka, varaa 

asuntoon ja autoon. 

Xuan: Perhe, perheen perustaminen se on, sekin on yks iso työ. Sekin ei 

kannata miettii vielä. Voit sanoo, että jos sulla ei oo turvallinen työpaikka, 

ei oo tuloja, ei oo säästö riittävästi rahaa tai on rahaa, mutta ei säästöjä, ei 

kannata perhe perustaa. Sä vaan aiheuttaa sun vaikka parisuhteelle vähän 

ongelmaa, voi sanoo näin. Mä oon tällä hetkellä sinkku ja mä pyrin tällä 

hetkellä keskittymään vain sillee parantamaan omaa heikkouden ja yrittää 

vaan löytää työpaikka, mahollisimman hyvä, turvallinen työpaikka ja joo, 

siinä on se tavoite, pääsis takaisin työelämälle niinku mä sanoin sit on vä-

hän kirkkaampi olla. 

Xuan ei halua jatko-opintoihin, vaan pyrkii yleisesti kehittämään itseään ja 

hankkimaan työkokemusta omalta alalta, jotta voisi tulevaisuudessa perustaa 

oman yrityksen. Xuan ajattelee, että opiskeluaika olisi taloudellisesti vaikeaa ja 

opiskeleminen veisi aikaa. Hän huomauttaa, että toisaalta opiskelujen päätyttyä 

voisi päästä paremmin palkattuun työhön.  Xuan arvelee, että oman yrityksen pe-

rustaminen olisi realistista noin kymmenen vuoden päästä.  

Arezon kunnianhimoisena tavoitteena on tulevaisuudessa opiskella insinööriksi 

ja tehdä töitä. Arezo ei halua mennä naimisiin tai hankkia omia biologisia lapsia, 

sillä ajattelee, että lapsilla ei olisi hyvä tulevaisuus tässä maailman ajassa. Arezo 

suunnittelee muuttavansa toiseen Euroopan maahan ja mahdollisesti ottavansa 

adoptiolapsen, jos hänellä on silloin hyvä taloudellinen tilanne. 
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Arezo: En halua mennä naimisiin tai en halua lapsia. Ehkä, mä mietin sitä, 

että nyt mä opiskelen täällä kun olen valmis, ehkä menen Englantiin kun ol-

laan Englannissa, puhut, oppia paremmin englanninkieltä kuin Suomessa. 

Sitten jos mä löydän täällä töitä, teen töitä, mutta jos en löydä, menen jos-

sakin maahan kun ne tarvii insinöörii tai siellä on paljon töitä. Sitten, kun 

mulla on riittävästi rahaa, mä otan jonkun lapsen, joilla ei ole isää tai äiti, 

sitten niin kuin voin hoitaa häntä, mut en tykkää mennä naimisiin tai oman 

lapsi. Koska mun mielestä nyt maailma on sen verran paha, että en voi hoi-

taa oma lapsia tai en voi olla jonkun kanssa jakamassa elämän. 

Zahra on kertomusten nuorista ainoa, joka on jo perustanut perheen. Zahran tu-

levaisuuden suunnitelmat painottuvat omaan perheeseen sekä ammatin ja työ-

paikan saamiseen. Zahran haaveissa on löytää itselleen sopiva ammatti, jota so-

maattinen sairaus ei rajaisi pois. 

Zahra: Tulevaisuudelta. Mä halusin joo, saan lapsen ja perheen täältä. En 

halua olla enää yksin. 

Hayderin tulevaisuuden tavoitteena on saattaa ammatilliset opintonsa loppuun. 

Hayderille opiskelu on tärkeää ja hän tekee parhaansa opintojen eteen. Hän nä-

kee opiskelun tulevaisuutensa kannalta merkittävänä, sillä koulutuksen avulla 

hänen on mahdollista tulevaisuudessa päästä työelämään. Hayder suunnittelee 

alustavasti perheen perustamista joskus tulevaisuudessa tyttöystävänsä kanssa. 

Hayderin tapa katsoa tulevaisuuteen on hyvin positiivinen. Hayder ei halua jäädä 

miettimään menneitä, vaan suunnata kaiken energiansa tulevaan. 

Hayder: Kaikilla on, kaikilla on [ongelmia]. Ne sitten järjestää ja ne miettii 

tulevaisuudesta ja kaikesta ja historiasta ja mitä niillä on tapahtunut. Mutta 

riippuu vähän ihmisistä, että jotkut miettii historiasta, että mitä niiden elä-

mä on tapahtunu. Se on mun mielestä vähän huono, kun ne ei sitten pysty 

jatkamaan niiden elämää, mutta jotkut miettii tulevaisuudesta, sitten mun 

mielestä on ihan jees, kun ne sitten voi  jatkaa [elämää]. 

Tulkitsen, että kaikilla kertomusten nuorilla on resilienssiä. Resilienssi tarkoittaa 

toimintaa, joka ylläpitää toimintakykyä epävarmuutta ja vaikeuksia kohdattaes-

sa. (ks. Joutsenniemi & Lipponen 2015, 2515.) Kertomusten nuoret ovat omak-

suneet positiivisen tulevaisuudenkuvan ja keskittyvät siihen kaikista elämän 

haasteista huolimatta. Positiivisen tulevaisuudenkuvan omaksuminen on yksin 

alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten selviytymiskeino, kun he elävät toisessa 

maassa ilman perhettään. Nuoret selviytyvät keskittymällä elämässään positiivi-

siin asioihin. Nuoret luovat itselleen parempaa tulevaisuutta esimerkiksi opiske-

lemalla. (ks. Ní Raghallaigh & Gilligan 2010, 230; Goodman 2004, 1190.)  
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Tiivistettynä alaluku kertoo, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolais-

nuorten tulevaisuudensuunnitelmissa painottuu heidän halunsa mennä elämässä 

eteenpäin. Nuoret haluavat opiskella, saada hyvän ammatin ja päästä työelä-

mään. Nuoret ovat hyvin realistisia perheen perustamisen suhteen. Perhettä ei 

haluta perustaa, jos oma elämäntilanne on haastava. Kaikki nuoret eivät tulevai-

suudessakaan halua omia biologisia lapsia. Nuoret ovat saattaneet myös hiljat-

tain jo perustaa oman perheen. Nuoret haluavat panostaa ja keskittyä opintoihin-

sa. Nuoret ovat omaksuneet positiivisen tulevaisuudenkuvan. Heillä on resiliens-

siä selviytyä epävarmoissa ja vaikeissa tilanteissa. 

 

10 YHTEENVETOA JA POHDINTAA 

Yksin alaikäisinä tulleita turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia ja -nuoria on vuo-

den 2015 pakolaiskriisin seurauksena Suomessa enemmän kuin koskaan aikai-

semmin. Nämä lapset ja nuoret voivat vain haaveilla perheensä jälleen näkemi-

sestä ja yhteisen perhe-elämän viettämisestä, sillä heidän perheilleen oleskelulu-

van hakeminen Suomeen perhesiteen perusteella on tehty lähes mahdottomaksi. 

Näiden lasten ja nuorten ainoaksi vaihtoehdoksi jää ylläpitää perhesuhteitaan 

transnationaalisti, yli kansallisvaltioiden rajojen. 

Pro graduni tutkimustehtävänä on ollut selvittää, millaisia kokemuksia yksin ala-

ikäisinä Suomeen tulleilla pakolaisnuorilla on transnationaaleista perhesuhteis-

taan, sekä miten he kokevat elämänsä Suomessa ilman perhettä. Pro gradussani 

mukana on kuuden yksin alaikäisenä Suomeen tulleen pakolaisnuoren kerto-

mukset. Tutkielmani osoittaa, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolais-

nuorten tilanteissa on tiettyjä yhtäläisyyksiä, mutta jokaisen nuoren kertomus on 

kuitenkin ainutlaatuinen.  

Tutkielmani nuoret tulevat eri kulttuureista ja joukossa on molempien sukupuol-

ten edustajia. Nuoret ovat tulleet Suomeen eri-ikäisinä ja eri aikoina. Lapsuuden 

perheestä on voitu joutua kehitysvaiheeseen nähden irrottautumaan liian aikai-

sin, ja lapsuus on voinut olla loputonta odottamista, että oma perhe saapuisi per-

heenyhdistämisellä Suomeen. 17-vuotiaana Suomeen tulleet nuoret ovat puoles-
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taan ikätasolleen tyypillisesti tehneet jo lähtömaassa irrottautumista vanhemmis-

taan (ks. Korhonen & Perho 2014, 43–44). He eivät välttämättä koe hyötyneensä 

ryhmä- ja perheryhmäkodin säännöistä ja rajoista, vaan olisivat olleet halukkaita 

jo itsenäiseen elämään, johon he kylläkin uudessa yhteiskunnassa olisivat tar-

vinneet tukea jopa enemmän kuin ovat saaneet (ks. Helander & Mikkonen 2002, 

60). 

Tutkielmani tulosten mukaan yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret 

kokevat lapsuuden perhesuhteensa ja kasvatuksensa hyvin merkityksellisinä. 

Monet nuorista ovat lapsuudessaan viettäneet tavanomaista perhe-elämää. Lähes 

kaikilla nuorilla on lapsuudessaan ollut hyvin läheinen suhde yhteen tai useam-

paan perheen aikuiseen. Etenkin somalialaistaustaisten nuorten kohdalla koros-

tuu ydinperhettä laajempi perhekäsitys: vanhempien sijaan esimerkiksi eno on 

voinut ottaa kasvatusvastuun lapsesta (ks. Tiilikainen & Robleh 1999; ks. Tiili-

kainen 2003, 29).  Yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret arvostavat 

vanhemmilta saamaansa kasvatusta ja kokevat omaksuneensa heiltä tärkeitä ar-

voja. Nuorten Eurooppaan lähdöstä oli päättänyt joku heidän perhepiiristään. 

Nuorten perheet toivoivat nuorille turvallista ja parempaa tulevaisuutta. Aikai-

semman tutkimuksen (ks. Björklund 2014, 57–61; Kohli 2006; Vervliet 2013) 

mukaisesti, osa nuorista vaikeni lähtöä edeltävistä tapahtumista. Ehkä vaikene-

minen oli merkki siitä, että vaikea menneisyys lähtömaassa oli jätetty taakse ja 

Suomessa oli aloitettu uusi elämä (mt.). 

Suomessa asuessaan yksin alaikäisinä tulleet pakolaisnuoret pitävät transnatio-

naalisti yhteyttä lapsuuden perheisiinsä. Nuorten yhteydenpito perheeseen on 

säännöllistä ja tapahtuu joko puhelimitse tai internetin välityksellä. Kustannus-

kysymykset sekä takkuilevat puhelinverkko- ja/tai internetyhteydet lähtömaissa 

tuovat haasteita transnationaalisten perhesuhteiden ylläpidolle. Nuorilla ei vält-

tämättä Suomeen saapuessa ole ollut lähtömaahan jääneen perheensä yhteystie-

toja. Yhteys perheeseen on kuitenkin lopulta löydetty sukulaisen, internetin tai 

Punaisen ristin henkilöhaun kautta. Kun yhteyttä perheeseen ei ole, nuoret voivat 

huonosti ja koulunkäyntiin ei välttämättä riitä voimia. Perheen ollessa kateissa, 

perheryhmäkodin ohjaajilla ja muilla nuoren verkostoilla, on tärkeä rooli nuoren 

tukemisessa.  
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Yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret kaipaavat perheitään ja kanta-

vat huolta perheidensä tilanteista lähtömaissa. Nuorten ja perheen välisessä yh-

teydenpidossa vältetään puhumasta ongelmista ja huolista, sillä vastapuolta ei 

haluta huolestuttaa. Se, että vastapuolta ei haluta huolestuttaa, voidaan nähdä 

merkitsevän emotionaalista tukea, ylirajaista huolenpitoa. Ylirajaista huolenpitoa 

on myös se, että vanhemmat antavat nuorille tukea, kannustusta, ohjeita ja neu-

voja. Vanhemmat kannustavat nuoria opiskelemaan ja hankkimaan hyvät amma-

tit. Nuoret haluavat vastavuoroisesti huolehtia ylirajaisesta perheestään ja koke-

vat sen velvollisuudekseen. Aikaisemman tutkimuksen (ks. Vervliet 2013, 150–

151; Baldassar ym. 2007, 209) mukaisesti nuoret kokevat painetta toteuttaa kult-

tuuriinsa vaatimusta, jonka mukaan aikuistuneiden lasten tulisi huolehtia van-

hemmistaan. Nuoret tekevät vanhempien ja muun perheen huolehtimisen eteen 

sen, mitä ylirajaisesti pystyvät: lähettävät rahaa ja tukevat emotionaalisesti ker-

tomalla positiivisia asioita. 

Tutkimustulosteni perusteella yksin alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten elä-

mässä Suomessa on sekä heidän hyvinvointiaan heikentäviä että lisääviä tekijöi-

tä. Heidän hyvinvointiaan heikentäviä tekijöitä ovat ilman perhettä eläminen 

Suomessa, haastava perheenyhdistämisprosessi ja marginalisaatioon joutumisen 

riskit. Nuoret kokevat yksinäisyyttä eläesssään Suomessa ilman perhettään (ks. 

Kauko 2015). Heille ei ole välttämättä muodostunut tarpeeksi sosiaalisia verkos-

toja Suomeen. Nuoret kaipaavat elämäänsä ihmisiä, joilta voisi saada tukea ja 

kannustusta. Perheryhmäkodista muuton jälkeen nuorilla on riski jäädä vaille tu-

kea ja apua tarjoavia läheisverkostoja.  

Perheenyhdistäminen on yksin alaikäisinä Suomeen tulleille pakolaisnuorille 

kaikin puolin haastava prosessi. Pitkän prosessin päätteeksi nuoren perhe on 

saattanut saada kielteisen perheenyhdistämispäätöksen, mitä on vaikea käsittää. 

Kaikkien nuorten vanhemmat eivät ole hakeneet perheenyhdistämistä prosessin 

mahdottomuuden vuoksi. Perheen huono taloudellinen tilanne yhdessä nuoren 

lähenevän täysi-ikäisyyden kanssa, estää usein prosessin vireille laittamisen. 

Nuoret opiskelevat, jotta tulevaisuudessa pääsivät palkkatöihin ja voisivat sitten 

taloudellisesti auttaa perheenyhdistämisprosessissa. Nuoret kokevat perheenyh-
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distämisprosessiin lainsäädännölliset tiukennukset kohtuuttomina ja epäoikeu-

denmukaisina.  

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleilla pakolaisnuorilla on elämässään riskitekijöi-

tä, jotka voivat pitkittyessä ja kasautuessa johtaa marginalisaatioon. Työttömyys 

tuo nuorten elämään huolta ja heikentää elämänlaatua. Nuorilla on ammattitut-

kinnot, ja he ovat aktiivisia työnhaussa, mutta he arvelevat ulkomaalaisen nimen 

vaikuttavan siihen, etteivät saa kutsuja työhaastatteluihin. Nuorilla on Suomessa 

kokemuksia rasismista ja leimatuksi tulemisesta. Nuorilla on kokemuksia rodul-

listettuna ”Ruskeana Tyttönä” elämisestä Suomessa (ks. Hubara 2017). Nuoret 

kokevat, että maahanmuuttajista käytetään tiettyjä leimaavia nimityksiä, joilla 

heitä ulossuljetaan yhteiskunnasta. 

Tutkimustulosteni mukaan yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten 

hyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat ihmisoikeuksien toteutuminen, verkostot 

voimavarana, taito selviytyä vastoinkäymisistä ja usko hyvään tulevaisuuteen. 

Nuoret voivat kokea Suomen hyvin suvaitsevaisena ja turvallisena maana. Heillä 

ei välttämättä ole rasismin kokemuksia Suomesta. Nuoria tukevat heidän trans-

nationaalit perheverkostonsa sekä institutionaaliset että itse muodostetut sosiaa-

liset verkostot Suomessa. Osa nuorista on kokenut ryhmä- tai perheryhmäkodilta 

saadun hoivan ja huolenpidon merkittävänä. Nuoret ovat melko vähän onnistu-

neet muodostamaan omia sosiaalisia verkostoja Suomessa. Nuorten itse muodos-

tamat sosiaaliset verkostot voivat parhaimmillaan tarjota hyvinkin vahvaa tukea.  

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret ovat saamieni tulosten mukaan 

päättäväisiä ja haluavat pärjätä elämässään (ks. Björklund 2014,78). Nuorten tu-

levaisuudensuunnitelmissa painottuu heidän halunsa mennä elämässä eteenpäin. 

Nuoret haluavat opiskella, saada hyvän ammatin ja päästä työelämään. Nuoret 

ovat hyvin realistisia perheen perustamisen suhteen. Perhettä ei haluta perustaa, 

jos oma elämäntilanne on haastava. Nuoret ovat saattaneet myös hiljattain jo pe-

rustaa oman perheen. Nuoret haluavat panostaa ja keskittyä opintoihinsa. Nuoret 

ovat omaksuneet positiivisen tulevaisuudenkuvan (ks. Ní Raghallaigh & Gilligan 

2010, 230; Goodman 2004, 1190). Nuorilla on resilienssiä selviytyä epävarmois-

sa ja vaikeissa tilanteissa. 
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Saamieni tutkimustulosten pohjalta voin todeta, että yksin alaikäisinä Suomeen 

tulleiden pakolaisnuorten kasvun, kehityksen ja kotoutumisen tarkoituksenmu-

kaisemmaksi tukemiseksi tulisi kiinnittää huomiota tiettyihin seikkoihin. Haluan 

tässä nostaa niistä kolme tarkastelun kohteeksi. Ensinnäkin tutkimustuloksistani 

voi tulkita, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten tavoitteena 

on päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa: nuoret ovat opetelleet suomenkielen, 

haluavat opiskella ja tehdä töitä Suomessa. Nuoret eivät kuitenkaan koe yhteis-

kunnallista asemaansa Suomessa vahvana (ks Törrönen 2016, 46–47). Heidän 

elämässään on hyvinvointia heikentäviä riskitekijöitä, jotka kasautuessaan ja pit-

kittyessään voivat johtaa marginaalisaatioon. Nuorten sosiaalisen aseman vah-

vistamiseksi olisi tärkeää, että jokainen yksin alaikäisenä Suomeen tullut pako-

laisnuori saisi opiskelupaikan ja pääsisi työelämään. Tarvitaan koko yhteiskun-

nan tukea, jotta yksin alaikäisinä Suomeen tulleet turvapaikanhakija- ja pakolais-

lapset ja -nuoret voisivat kotoutua Suomeen: kokea olevansa hyväksyttyjä ja osa 

suomalaista yhteiskuntaa. Sosiaalityöllä on tässä muutoksessa keskeinen rooli 

vaikuttaa yhteiskunnalliseen asenneilmastoon pyrkimällä madaltamaan sen su-

vaitsevaisuuskynnystä (ks. Helne 2002, 25; ks. Pohjola 2016, 93). 

Toinen tutkimustuloksistani nouseva seikka, johon tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaislasten ja -nuorten kasvun, 

kehityksen ja kotoutumisen tukemiseksi, koskee perheenyhdistämistä. Perheen-

yhdistämisprosessi on tällä hetkellä lähes mahdoton toteuttaa, ja Maahanmuutto-

virasto ei juuri anna positiivisia perheenyhdistämispäätöksiä. Tutkimustulokseni 

kertovat, että yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaislasten ja -nuorten ko-

toutuminen kärsii, kun perhettä ikävöidään ja siitä kannetaan huolta. Riskinä on 

myös se, että lapsuuden ja nuoruuden kehitystehtävät eivät ratkea onnistuneesti 

ilman läsnä olevan oman perheen tukea (ks. Björklund 2014, 63). Perus-, ihmis- 

ja lastenoikeudet peräänkuuluttavat oikeutta perhe-elämään. Katson, että mah-

dottomaksi tehdyllä perheenyhdistämisprosessilla, ja kielteisillä perheenyhdis-

tämispäätöksillä perhe-elämän oikeus kuitenkin kielletään. Lähtökohtaisesti on 

lapsen edun mukaista, että lapsi asuu yhdessä vanhempiensa ja perheensä kanssa 

(Parsons 2010). Haastavassa perheenyhdistämisprosessissa ja perheenyhdistä-

mispäätöksissä yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaislasten ja -nuorten 

etu toteutuu vain harvoin. Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaislasten ja 
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-nuorten vanhempien oleskeluluvan hakemisprosessia tulisi helpottaa, ja per-

heenyhdistämispäätöksiä tehtäessä huomioida lapsen etu entistä painavammin, 

jotta yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaislapset ja -nuoret saisivat per-

heensä Suomeen tukemaan heidän kasvuaan, kehitystään ja kotoutumistaan uu-

teen maahan. 

Toistaiseksi haastavaan perheenyhdistämisprosessiin ei ole tulossa helpottavia 

muutoksia, ja viime vuosien tilastotiedoista voi päätellä, että linja kielteisten 

perheenyhdistämispäätösten suhteen jatkuu (ks. Oleskelulupatilastot 2017). Tä-

mä tarkoittaa sitä, että suurin osa yksin alaikäisinä tulleista pakolaislapsista ja -

nuorista elää tulevaisuudessakin ilman perhettään Suomessa. Tutkielmani tulok-

siin liittyen tämä nostaa esiin kolmannen seikan, johon yksin alaikäisinä tullei-

den pakolaisnuorten kasvun, kehityksen ja kotoutumisen onnistumiseksi tulisi 

kiinnittää huomiota: Vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmään tulisi panostaa en-

tistä paremmin. Tutkielmani tulokset kertovat, että yksin alaikäisinä Suomeen 

tulleet pakolaisnuoret peräänkuuluttavat elämäänsä ihmisiä, joilta saada emotio-

naalista tukea ja kannustusta. Jälkihuollon päätyttyä 21-vuotiaana, nuoret kai-

paavat läheisiä sosiaalisia verkostoja elämäänsä.  

Vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmissä yksin alaikäisinä tulleet turvapaikan-

hakija- ja pakolaislapset ja -nuoret tulisi kohdata entistä yksilöllisemmin. Ryh-

mä- ja perheryhmäkodin ohjaajien lisäksi sosiaalityöntekijällä tulisi olla riittä-

västi resursseja paneutua kunkin lapsen ja nuoren yksilölliseen tilanteeseen. 

Lapsille ja nuorille tulisi tarjota emotionaalista tukea: kannustusta, keskustelua 

ja aitoja kohtaamisia. Vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmissä sosiaalialan am-

mattilaisten tulisi nykyistä enemmän auttaa ja tukea yksinalaikäisinä tulleita tur-

vapaikanhakija- ja pakolaislapsia ja -nuoria pitkäaikaisten sosiaalisten tukiver-

kostojen luomisessa, jotta heillä olisi tukea tarjoavia verkostoja jälkihuollon pää-

tyttyäkin. Vastaanotto- ja kotouttamisjärjestelmään liittyen työpaikallani, ryhmä- 

ja perheryhmäkodissa, pohdittavaksi on lisäksi jo noussut, voisivatko työntekijät 

olla tiiviimmässä transnationaalisessa yhteydessä yksin alaikäisinä tulleiden tur-

vapaikanhakija- ja pakolaislasten vanhempiin kasvatukseen liittyvissä asioissa. 
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Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuksen tarve 

Tutkielmani tavoitteena on ollut saada yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pa-

kolaisnuorten kertomat kokemukset näkyviksi ja kuuluviksi sekä viedä niiden 

sanomaa eteenpäin (ks. Kulmala 2006, 81). Tutkielmassani haastateltavien löy-

täminen osoittautui sensitiivisen aiheen vuoksi hyvin hankalaksi. Tutkielmani 

kannalta ratkaisevan hyvänä ja onnistuneena asiana voidaan näin ollen pitää sitä, 

että nuoria ylipäätään suostui haastateltavaksi.  

Kaikessa tutkimustoiminnassa luonnollisesti pyritään välttämään virheitä, joten 

yksittäisessä tutkimuksessa on aina arvioitava tehdyn tutkimuksen luotettavuutta 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 134). Tutkielmaani valikoitui tietty joukko haastatel-

tavia, millä on voinut olla vaikutusta saamilleni tutkimustuloksille. Tutkielmaani 

valikoituneista nuorista yksi kertoi myös aiemmin osallistuneensa tutkimuksiin, 

jotka koskivat yksin alaikäisinä Suomeen tulleita pakolaisnuoria. Eräs toinen 

nuori oli puolestaan käynyt perheryhmäkodilla kertomassa nykyisille asukkaille 

omista kokemuksistaan. Nämä kaksi nuorta ovat siis osoittaneet erityistä aktiivi-

suutta yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaislasten ja -nuorten asioisssa. 

Tutkielmassani tutkimusjoukon ulkopuolelle ovat rajautuneet psyykkisesti huo-

novointiset yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret, mikä osoittaa, että 

kaikki nuoret eivät ole yhtä ”sitkeitä sissejä” kuin haastateltavani, jotka ovat 

haastavista tilanteistaan huolimatta selviytyneet hyvin (ks. Björklund 2014).  

Ymmärrän haastattelun vuorovaikutustilanteena, jossa sekä haastateltava että 

haastattelija osallistuvat yhdessä tiedon tuottamisprosessiin, joten haastattelijan 

läsnäolo tulee tällöin huomioida kertomusten tuottamisessa (ks. Hänninen 2004, 

40). Olen tietoinen siitä, että työskentelyni yksin alaikäisinä tulleiden pakolais-

lasten ja -nuorten ohjaajana ja sosiaalityöntekijänä on väistämättä vaikuttanut 

siihen, millainen tästä tutkimuksesta muotoutui. Koko tutkimusprosessin ajan 

olen kriittisesti tarkastellut ja reflektoinut omaa asemaani ja vaikutustani tutki-

mukseen (ks. Rauhala & Virokangas 2011, 240). Ajattelen, että taustastani on 

yleisesti ollut tutkimukselle enemmän etua kuin haittaa. Esimerkiksi haastattelu-

tilanteet sujuivat mielestäni luontevasti, kun asiakasryhmä oli minulle ennestään 

tuttu, osasin lähestyä haastateltavia kulttuurisensitiivisesti ja käyttää minulle 

asiakaskohtaamisissa jo rutiniiksi muodostunutta selkokieltä. Ajattelen myös, et-
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tä haastatteluissa osasin kysyä nuorilta sellaisia tarkentavia kysymyksiä, joita 

monikulttuurista työtä tekemätön haastattelija ei olisi osannut kysyä. Toisaalta 

tällöin haasteena oli se, että saatoin välillä johdatella haastateltavia, ja olettaa 

asioita, sen sijaan, että olisin kysynyt niitä haastateltavilta itseltään.  

Haastatteluiden yhteydessä kerroin kaikille haastateltavilleni, että olen työsken-

nellyt ohjaajana ja sosiaalityöntekijänä ryhmä- ja perheryhmäkodissa. Taustasta-

ni kertominen vaikutti mielestäni positiivisesti haastattelutilanteeseen, mutta tie-

dostan, että siitä saattoi olla myös haittaa tutkimustuloksille. Haastateltavilla on 

yleinen taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia (Hirsjärvi ym. 2007, 

201). Kun haastateltavat nuoret olivat tietoisia taustastani, he saattoivat antaa 

sellaisia vastauksia, joita olettivat minun ryhmä- ja perheryhmäkodin ohjaajana 

ja sosiaalityöntekijänä työskennelleenä haluavan.  

Koska kaikki haastateltavani puhuivat suomea toisena kielenään, kieli tuotti joi-

denkin haastattelukysymysten kohdalla väärinkäsityksiä. Sain kuitenkin mieles-

täni väärinkäsitykset korjattua hyvin tarkennuksilla tai kysymällä samaa asiaa eri 

tavalla. Kuitenkin pohdin sitä tosiasiaa, kuten muutkin maahanmuuttajia haasta-

telleet tutkijat, että se etteivät haastateltavat voineet kertoa minulle tarinaansa 

äidinkielellään, on vaikuttanut jonkin verran siihen, millaista tietoa heiltä sain 

(ks. Tiilikainen 2003, 108). Arvelen, että sillä on ollut jonkin verran vaikutusta 

saamani aineistoon syvyyteen ja laatuun, mutta aineiston luotettavuuteen se tus-

kin on vaikuttanut (mt.).  

Tutkielmani tutkimustehtävä on mielestäni rajattu ja perusteltu täsmällisesti. 

Minulle henkilökohtaisesti tutkimusaiheen valinta oli erittäin onnistunut ja tut-

kimusprosessissa minua motivoi erityisesti se, ettei aihetta ollut aikaisemmin 

tutkittu. Alun hankaluuksista huolimatta onnistuin mielestäni keräämään rikkaan 

aineiston, jossa heterogeeninen joukko yksin alaikäisinä Suomeen tulleita pako-

laisnuoria pääsee ääneen (ks. Kidane 2007, 147). Mielestäni rikas aineisto onkin 

ehdottomasti tutkielmani vahvuus. Tutkielmani metodologiset valinnat ja tie-

teenfilosofinen lähestymistapa sopivat tutkimustehtävääni, mutta niiden sovel-

tamisessa arvelen olevan puutteita. Narratiivisen analyysin toteuttamisen koin 

hyvin työläänä, mutta palkitsevana ja tutkielmani tavoitteen saavuttamisen kan-

nalta tärkeänä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja teoriaohjaava sisällönana-
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lyysi täydensivät narratiivista analyysia, mutta niiden toteuttamisessa arvelen 

olevan heikkouksia. Valitsemani tieteenfilosofinen lähestymistapa ei välttämättä 

läpäise koko tutkielmaa. Olen käyttänyt tutkielmassani tutkimusaiheeni kannalta 

keskeistä lähdekirjallisuutta. Kotimaisen lähdekirjallisuuden lisäksi olen pereh-

tynyt hyvin myös kansainväliseen lähdekirjallisuuteen. Transnationaaleihin per-

hesuhteisiin liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen olisi voinut olla laajempaa. 

Olen tutkielmassani paneutunut tutkimuseettisiin kysymyksiin ja pohtinut tut-

kielman luotettavuutta. 

Tutkielmani on paikannut ennen kaikkea transnationaalisten perhesuhteiden tut-

kimuksen aukkoa, jossa yksin alaikäisinä maahan tulleita pakolaislapsia ja -

nuoria ei tätä ennen tiettävästi ole kuultu. Transnationaalisten perhesuhteiden 

tutkimuksen piirissä ei myöskään ole kuultu yksin alaikäisinä maahan tulleiden 

pakolaislasten ja -nuorten vanhempia: Miten he kokevat transnationaalisen per-

he-elämän? Millaista on elää erillään lapsestaan? Millaista on toimia vanhempa-

na ylirajaisesti? Mielenkiintoista olisi tulevaisuudessa tutkia vanhempien koke-

muksia transnationaaleista perhesuhteista, kun heidän lapsensa on lähtenyt tur-

vapaikanhakijana toiseen maahan. Käytännössä tällaisen tutkimuksen voisi to-

teuttaa haastattelemalla niitä yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaislasten 

ja -nuorten vanhempia, jotka onnekkaasti ovat onnistuneet saamaan oleskelulu-

van Suomeen perhesiteen perusteella. Sosiaalityön näkökulmasta olisi puoles-

taan mielenkiintoista tutkia, miten paljon yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden 

turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja 

ohjaajat hyödyntävät tekniikan kehittymistä: Soittavatko he yksintulleiden lasten 

ja nuorten vanhemmille yli rajojen kasvatukseen liittyvissä asioissa?  

Xuan: Ei enempää muuta sanottavaa. Sä ite mene näkemään, sitten tiedät. 
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Liite 2 Saatekirje Facebookiin 

Helsingin yliopisto      SAATEKIRJE 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaalitieteiden laitos 

Sosiaalityö                                                

                    
 

                                               

Hei, 

Olen sosiaalityön opiskelija Merja Patrikainen Helsingin yliopistosta ja olen tekemässä pro gradu-

tutkielmaa aiheesta: ”Kielteisen perheenyhdistämispäätöksen saaneiden yksin alaikäisenä Suomeen 

tulleiden pakolaisnuorten transnationaalit (ylirajaiset) perhesuhteet.”  

Etsin tutkimukseeni haastateltavia: suomen- tai/ja englanninkielen taitoisia, yksin Suomeen 

alaikäisinä turvapaikanhakijoina tulleita nuoria tai nuoria aikuisia, jotka ovat jossain vaiheessa 

elämäänsä saaneet kielteisen perheenyhdistämispäätöksen, ja joilla on edelleen yhteys perhee-

seensä lähtömaassa. Varsinaista ikärajausta haastateltaville ei ole. Haastateltavat voivat olla 

mistä päin Suomea tahansa. 

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden ja kielteisen perheenyhdistämispäätöksen saaneiden pakolais-

nuorten transnationaaleja perhesuhteita ei ole tutkittu. Tutkimuksellani haluan saada näiden nuorten 

oman äänen kuuluviin. Haluan haastatella nuoria siitä, millaisia perhesuhteita heillä on ollut lähtö-

maassa, millaisina perhesuhteet näyttäytyvät, kun perheenyhdistämispäätöstä odotetaan, ja millai-

seksi suhteet muotoutuvat kielteisen perheenyhdistämispäätöksen jälkeen. Tutkimukseni tarkoituk-

sena on saada tietoa siitä, millaisia yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tulleiden nuorten 

perhesuhteet ovat, kun he elävät erossa perheestään.  

Haastattelu on luottamuksellinen. Haastattelu tapahtuu erikseen sovitussa paikassa. Nauhoitan 

haastattelut. Hävitän nauhoitukset ja haastattelujen kirjalliset aineistot, kun tutkimus on valmistu-

nut. Kirjoitan tutkimuksesta raportin. En kerro haastateltavien nimiä tutkimuksessa. Tutkimusrapor-

tista ei pysty tunnistamaan haastateltavia. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 

Tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää milloin tahansa ilmoittamalla siitä minulle. 

Jos olet itse tullut Suomeen yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana ja olet kiinnostunut osallis-

tumaan tutkimukseeni, ole yhteydessä minuun Facebookin yksityisviestin kautta tai lähetä säh-

köpostia: merja.patrikainen(a)helsinki.fi   

Tai jos tunnet jonkun, joka saattaisi sopia tutkimukseni kohderyhmään, kerro hänelle tästä 

tutkimuksesta ja pyydä häntä olemaan suoraan yhteydessä minuun. 

Otan sitten yhteyttä haastattelun toteuttamisen yksityiskohdista. Jos haluat kysyä jotain tut-

kimuksestani, kerron mielelläni lisää. 

Kiitos sinulle ja kiitos kun välität tätä viestiä eteenpäin!  

Ystävällisin terveisin,  

Merja Patrikainen  

merja.patrikainen(a)helsinki.fi                



 

 

Liite 3 Saatekirje haastateltaville 

 

Helsingin yliopisto      SAATEKIRJE 

Valtiotieteellinen tiedekunta 

Sosiaalitieteiden laitos 

Sosiaalityö                                                

                    
 

                                                     

Hei, 

Olen sosiaalityön opiskelija Merja Patrikainen Helsingin yliopistosta ja tarvitsen apuasi 

opintoihini kuuluvan tutkimuksen tekoon. Tutkimukseni nimi on: ”Yksin alaikäisenä Suomeen 

tulleiden pakolaisnuorten transnationaalit (ylirajaiset) perhesuhteet.” 

Haluan haastatella sinua siitä, millainen perhe sinulla on kotimaassa, miten pidät yhte-

yttä perheeseesi, ja mistä asioista keskustelet perheesi kanssa. Tutkimukseni tarkoi-

tuksena on saada tietoa siitä, millaisia yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tul-

leiden nuorten perhesuhteet ovat, kun he elävät erossa perheestään. Tätä aihetta ei ole 

aikaisemmin tutkittu. Tutkimuksellani haluan saada äänesi kuuluviin!  

Haastattelu kestää noin 1-2 tuntia. Haastattelu tapahtuu suomen- tai/ja englanninkielellä. 

Haastattelu on luottamuksellinen ja tapahtuu kahden kesken. Haastattelu tapahtuu erik-

seen sovitussa paikassa. 

Nauhoitan haastattelut. Hävitän nauhoitukset ja haastattelujen kirjalliset aineistot, kun 

tutkimus on valmistunut. Kirjoitan tutkimuksesta raportin. En kerro nimeäsi tutkimuksessa. 

Tutkimusraportista kukaan ei pysty tunnistamaan sinua. Tutkimukseen osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista. Voit keskeyttää tutkimukseen osallistumisesi milloin tahansa ilmoit-

tamalla siitä minulle. Kerron mielelläni lisää, jos haluat kysyä jotain tutkimuksestani. 

Otan sinuun yhteyttä sen jälkeen, kun olen saanut yhteystietosi. 

 

Toivottavasti osallistut tutkimukseeni. Kiitos sinulle!   

 

Ystävällisin terveisin, 

Merja Patrikainen 

merja.patrikainen@helsinki.fi    

 

Facebook: Opiskelija Merja Patrikainen  
 

mailto:merja.patrikainen@helsinki.fi


 

 

Liite 4 Suostumuslomake haastateltaville 

Suostumuslomake 

Tutkimuksen työnimi: Yksin alaikäisenä Suomeen tulleiden pakolaisnuorten transnationaalit 

perhesuhteet. 

Tutkimuksen tekijä: Merja Patrikainen, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosi-

aalitieteiden laitos, Sosiaalityö [merja.patrikainen@helsinki.fi] 

Tutkimuksen tavoite: Pro gradu -tutkielmassa Merja Patrikainen selvittää, miten (kielteisen 

perheenyhdistämispäätöksen saaneet) yksin alaikäisinä Suomeen tulleet pakolaisnuoret pitävät 

yhteyttä perheisiinsä, ja miten perhesuhteet ilmentyvät ylirajaisesti. 

Haluan osallistua haastatteluun aiheesta ”Yksin alaikäisenä Suomeen tulleiden pakolais-

nuorten transnationaalit (ylirajaiset) perhesuhteet”. 

Suostun, että sosiaalityön opiskelija Merja Patrikainen haastattelee minua ja nauhoittaa haastatte-

lun. Merjalla on lupa käyttää aineistoa tutkimuksessaan. Merja kirjoittaa nauhoitteen sanasta 

sanaan auki ja häivyttää aineistosta tunnistetietoni. Merja hävittää nauhoitteen ja kirjallisen teks-

tin asianmukaisesti tutkimuksen valmistumisen jälkeen.  

Minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutki-

mukseen osallistuminen ilmoittamalla siitä Merjalle. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen kes-

keyttäminen eivät vaikuta asiakkuuteeni xxx kaupungin maahanmuuttajapalveluissa. 

Olen perehtynyt tutkimuksen tavoitteeseen ja tarkoitukseen. Allekirjoituksellani vahvistan osal-

listumiseni tähän tutkimukseen. Annan luvan nauhoitetun aineiston käyttöön yllämainitussa pro 

gradu -tutkielmassa. 

 

Paikka ja aika ______________________________ 

 

Allekirjoitus ________________________________ 

  

Nimenselvennys _____________________________  

 

Toivon, että tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse tutkimuksen valmistuttua: 

 

 ______ Kyllä _______ Ei  

 

Sähköpostiosoitteeni ________________________________________ 



 

 

Liite 5 Haastattelurunko 

Haastattelurunko  

 

Taustatiedot  

- Ikä ja sukupuoli? 

- Koti/lähtömaa? 

- Minkä ikäisenä tulit Suomeen? 

- Koulunkäynti? 

- Kuinka kauan olet asunut Suomessa? 

- Missä asuit alaikäisenä (perheryhmäkoti, yksityismajoitus)? 

 

Muistele lapsuuden perhe-elämää./ Kerro omin sanoin lapsuuden perheestäsi ja perhe-

elämästäsi/suhteistasi koti/lähtömaassa ja Suomeen tulon jälkeen. Voit aloittaa mistä itse haluat. 

(Lapsuusmuisto?) 

Kertomusta täydentävät kysymykset/ tutkimusintressin mukaiset kysymykset: 

- Ketä lapsuuden perheeseesi kuuluu? (Huom. yhteisöllinen perhekäsitys!) Nykyinen per-

he? 

- Millainen suhde sinulla oli koti/lähtömaassa perheeseesi? Vanhempiisi? Sisaruksiisi? 

Isovanhempiisi? Kerro millaiset suhteet äitiin ja/tai isään. Kuka oli läheisin? Kuka auttoi 

hädässä? /Kenen luokse menit, kun olit surullinen?/ Kuka lohdutti? Kenen luokse menit, 

kun olit vihainen? iloinen? Entä, jos olit pettynyt äitiin/isään/isovanhempiin/muihin suku-

laisiin? 

- Millaista perheesi arki oli koti/lähtömaassa?/ Millainen oli tyypillinen arkipäivä? Mitä 

kukin teki? Koulu? Kotityöt? Mitä kuului äidin/isän/lasten/isovanhempien tehtäviin per-

heessä? Mitä teit äidin/isän/isovanhempien/sisarusten kanssa? 

- Onko sinulla perhettä tai/ja sukua Suomessa (tädit, sedät, serkut, sisaruksia, omia lapsia, 

mies/vaimo)? 

 

 

- Perheenyhdistäminen:  

 

 Milloin perheenyhdistämistä haettiin? 

 Miten perheenyhdistämisprosessi eteni? 

 Ketkä perheenjäsenet olivat mukana hakemuksessasi? 

 Milloin sait perheenyhdistämispäätöksen? Kauanko perheenyhdistämispäätöksen 

saaminen kesti?  

 Miltä kielteisen päätöksen saaminen tuntui? Mitä ajattelit silloin tulevaisuudesta? 

 Valitettiinko kielteisestä päätöksestä?  

 Mitä kielteisen päätöksen saamisesta seurasi lähtömaan perheelle? Miten he rea-

goivat kielteiseen päätökseen? Olivatko vanhemmat esimerkiksi vihaisia tai syyt-

tivät sinua? 

 Kauanko aikaa kielteisen päätöksen saamisesta on nyt kulunut? 

 Missä lapsuuden perheesi on tällä hetkellä? 



 

 

 Kerro suhteestasi edustajaan. Oletko vielä häneen yhteydessä? 

- Miten pidät yhteyttä perheeseesi koti/lähtömaassa kielteisen perheenyhdistämispäätöksen 

jälkeen?  

 

 Mitä yhteydenpitovälineitä käytät? (Esim. Puhelin, Facebook, WhatsApp, Vi-

ber...) Minkä pituisia puheluita puhut perheesi kanssa? Kuinka usein? 

 Lähetätkö/oletko lähettänyt rahaa perheellesi? Kenelle? /Autatko perhettäsi talou-

dellisesti? Jos lähetät rahaa, millaisia summia lähetät? Mitä kautta lähetät rahan? 

Jos sinulla ei ole rahaa, mitä sitten? 

 Lähetätkö perheellesi postipaketteja?/ Lähettävätkö he sinulle postipaketteja? Mi-

tä lähetykset sisältävät? 

 

- Mistä asioista keskustelet perheesi kanssa, kun olette yhteyksissä? Missä asioissa olet yh-

teydessä äitiin/isään/siskoon/veljeen? Missä asioissa he ovat sinuun yhteydessä? 

- Miten perheesi (vanhempasi) koti/lähtömaassa vaikuttaa elämääsi Suomessa? Ohjeet ja 

neuvot vanhemmilta? 

- Jos olet iloinen, soitatko perheellesi? (Esimerkiksi juhlapäivät, opiskelun tai työn saami-

nen) 

- Jos sinulla on huolia/murheita, kerrotko huolistasi perheellesi (vanhemmillesi)? (koti-

ikävä, surkea olo) 

 

- Kuka päätti lähdöstäsi? 

 

- Muuttuiko suhde perheeseesi, kun tulit Suomeen? / Miten suhde perheeseesi muuttui, kun 

tulit Suomeen?/ Millainen vaikutus Suomeen tulolla oli perhesuhteillesi? 

- Onko kielteinen perheenyhdistämispäätös vaikuttanut perhesuhteisiisi jotenkin?/ Miten 

kielteinen perheenyhdistämispäätös on vaikuttanut perhesuhteisiisi?/ Millainen vaikutus 

kielteisellä perheenyhdistämispäätöksellä on ollut perhesuhteillesi? 

 

- Kuvaile: Millaista perheessä erossa eläminen on?  

 

- Mitä kaipaat eniten lähtömaan perhe-elämästä? 

 

- Oletko ajatellut palata koti/lähtömaahan perheesi luokse? Oletko vieraillut tai ajatellut 

vierailla koti/lähtömaassa perheesi luona (jos maan turvallisuustilanne sallii)? Tai oletko 

tavannut perheenjäseniä muissa maissa? Millaisena näet perhesuhteesi tulevaisuudessa? 

 

- Tulevaisuudensuunnitelmasi? 

 

- Oman perheen perustaminen? Vanhempien ohjeet? 

 

- Mikä on ollut tuskallisinta ilman perhettä elämisessä Suomessa?  

 

- Onko vielä jotain, mitä haluaisit kertoa? 

 



 

 

Liite 6 Esimerkki aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheista 

Hyvinvoinvointiin vaikuttavat tekijät yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden pakolaisnuor-

ten kokemana 

 ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

P 

E 

L 

    K 

     I 

    S 

    T 

    E 

    T 

    Y 

    T 

 

     I 

     L 

    M 

    A 

    U 

    K 

    S 

    E 

    T 

 

P 

    E 

    L 

    K 

     I 

    S 

    T 

    E 

    T 

    Y 

    T 

 

 

 

Sosiaalisten verkostojen ja tuen puu-

te 

Yksinäisyys 

Ikävä ja huoli lapsuuden  

perheestä 

Ristiriidan kokeminen oman hyvän 

ja perheen huonon tilanteen välillä 

Paineet velvollisuudesta auttaa per-

hettä 

 

Vaikea käsittää – 

pitkän prosessin päätteeksi  

negatiivinen perheenyhdistämispää-

tös 

Perheenyhdistämisprosessin  

onnistumisen mahdottomuus 

Yhdistynyt perhe – 

 pettymyksiä helpotuksen lisäksi 

 

Työttömyys  

elämänlaatua heikentämässä 

Syrjiminen 

Sanallinen rasismi 

Systeemin väärinkäyttäjän ja  

maahanmuuttajan leima 

Erilaisuuden kokeminen 

 

 

Ilman perhettä 

Suomessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perheen-

yhdistämisen  

haasteet 

 

 

 

 

 

Marginalisaatioon 

joutumisen riskejä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYVINVOINTIA 

HEIKENTÄVÄT 

TEKIJÄT 
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Suvaitsevaisuus 

Turvallisuus 

 

 

Sosiaaliset verkostot ja tuki 

 Ylirajainen perhe 

 Institutionaalinen 

 Omat verkostot 

 

 

Päättäväisyys 

Pärjääminen  

Tekeminen (selviytymiskeinona) 

 

 

Motivaatio (mennä eteenpäin) 

 

Realismi 

Opiskelu ja työelämä  

Tavoitteellisuus 

 

 

Ihmisoikeuksien 

toteutuminen 

 

 

Verkostot 

voimavarana 

 

 

 

Taito selviytyä 

vastoinkäymisistä 

 

 

 

 

Usko hyvään 

tulevaisuuteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYVINVOINTIA 

LISÄÄVÄT 

TEKIJÄT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


