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The purpose of this study is to take a look at money transfer services and the social relations of
immigrants using these services at the Helsinki Hämeentie area. These social networks are seen from
the perspective of transnationalism. The study centers on migrants' social networks and especially on
the division of these networks into local and transnational relations. The study strives to discuss
migration and transnational practices without using strong categorization by state borders or ethnicity.
The social life of migrants is examined locally as well as transnationally and social life before and after
the migration will be taken into account.

Transnationalism consists of social formations that cross the borders of nation states and the flows
that create and sustain them. These flows include telephone calls, internet contact, social remittance,
emotional ties, visits to the homeland, and regular exchange of remittance and goods. This study
focuses on personal social practices that maintain transnational relationships. The number and
intensity of transnational relations is taken into account in the evaluation of transnationalism's effects
on social networks.

The study was conducted as a case study in Hämeentie, Helsinki. Area's transnational services were
first explored by observation and discussions with staff. The main data consists of 18 interviews made
in three money transfer locations. All customers using money transfer services were asked to
participate in the study. The participants have moved to Finland from different countries, at different
times and for different reasons. At the end of each interview a figure of interviewees’ social network
was drawn, and these figures were used in the analysis of the interviews.

All the participants have social relations in Finland as well as transnationally. On average the
participants have more social relationships with friends locally than transnationally and more social
relationships with family transnationally than locally. Majority of the participants also have social
relations to other countries besides Finland or their home country. When discussing the local social
networks, the participants often highlighted relationships to ethnic Finns. Many of the participants told
that most of their local social relations were with other immigrants, and that they hoped for more
contact with ethnic Finns.

Transnational relationships are maintained mainly by telephone and via the internet. Majority of the
participants told that they keep contact at least weekly. For many participants the transnational social
relations are part of everyday life. With the help of the telephone, Facebook, Skype, Twitter and
e-mails they are constantly involved in the lives of friends and family living far away. Sending
remittance is done regularly by those migrants, whose spouse or other close family member is living in
another country. Although all of the participants have transnational contact to friends or family in other
countries, only three of them told that they visit these countries.

Transnationalism has often been discussed in literature as a community that stretches wider than to
just friends and family. The participants from Hämeentie show a different kind of picture. Their social
relations extend only to personal networks, mostly of friends and family. The results give a picture of
migrants whose social relations to home country and elsewhere in the world are important, but not the
only or the most important part of their social life. Transnational practices are part of their everyday life
but aren't the most important representative of their identity or behavior.
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 1. Johdanto 
 

Helsingin Hämeentiellä Hakaniemen ja Sörnäisten välisellä osalla on perinteiselle 

suomalaiselle maisemalle epätyypillisiä elementtejä. Tällä vajaan kilometrin pituisella 

katuosuudella on erityisen paljon etnisiä palveluita. Näihin palveluihin kuuluu erilaisia 

kauppoja, rahanlähetyspalveluja ja puhelupalveluja. Rahanlähetys ja kansainväliset puhelut 

ovat usein esillä silloin, kun keskustellaan transnationaalisuudesta eli ylirajaisuudesta 

(Vertovec 2009). Niin myös tällä kertaa. Työssä tuodaan esiin, kuinka maahanmuutto ei koske 

vain yhtä valtiota ja yhteiskuntaa kerrallaan, vaan näyttäytyy transnationaalisena ilmiönä. 

Maahanmuuttajat ylittävät rajoja, mutta tämän lisäksi yhteydenpidon, henkilökohtaisten 

suhteiden ja avun antamisen myötä rajoja ylitetään paljon myös itse muuton tapahduttua. 

Ihmisten lisäksi rajoja ylittävät tunnesiteet, puhelut, raha, neuvot ynnä muu.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka ylirajaisina eli transnationaalisina Hämeentien 

rahanlähetyspalvelujen käyttäjien sosiaaliset suhteet näyttäytyvät, jos paikallisia ja Suomen 

rajat ylittäviä suhteita tarkastellaan samaan aikaan. Maahanmuuttajien transnationaalisuutta 

tutkitaan siis suhteessa sosiaalisiin verkostoihin yleensä. Keskityn transnationaalisuuten 

yksilön näkökulmasta, ”alhaalta päin” (transnationalism from below), eli ihmisten 

henkilökohtaisiin suhteisiin (Guarnizo & Smith 1998). Toisaalta rajaamalla tarkasteluni 

yksilöiden muodostamiin verkostoihin pyrin tuomaan esiin maahanmuutossa ja siihen 

liittyvissä ilmiöissä vaikuttavaa mesotasoa yksilön ja rakenteen välillä. Mesotason 

tarkastelussa on oleellista ottaa huomioon muuttajat sekä ne, jotka eivät muuttaneet ja näiden 

välillä olevat sosiaaliset suhteet (Faist 2010a). Lisäksi tavoitteena on tuoda esiin, kuinka 

tutkimusjoukon valinta muun kuin synnyinmaan tai etnisyyden kategorian avulla toimii. 

Tässä tapauksessa tutkimusjoukko on valikoitunut kolmen Hämeentiellä sijaitsevan 

rahanlähetyspalveluja tarjoavan liikkeen asiakkaista. Aineisto kerättiin puolistrukturoitujen 

haastattelujen ja osallistavien menetelmien avulla.  

Globalisaation luoma verkostoyhteiskunta mahdollistaa reaaliaikaisen toiminnan ympäri 

maailman, ja tässä uudessa verkostojen tilassa fyysisten ja digitaalisten kokemusten 

hämärtyminen muuttaa aikaa ajattomaksi (Castells 2000).  Paikat ja ihmiset voivat olla 

lähempänä toisiaan kuin ennen, vaikka fyysinen etäisyys säilyisi samana. Tällainen suuri 

muutos maailman järjestymisessä pakottaa pohtimaan, mitkä seikat ovat oleellisia silloin, kun 

tutkitaan ihmisiä ja paikkoja suhteessa toisaalla sijaitseviin ihmisiin ja paikkoihin. 
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Esimerkiksi globaaleja kaupunkeja määritellään yleensä ominaisuuksien mukaan, vaikka 

yksilöiden välisten suhteiden huomioiminen on kriittisen tärkeää (Hall 2001: 61). 

Kansallisvaltion merkityksen väheneminen liittyy vahvasti tähän uuteen tilan 

problematisoitumiseen. Valtioiden heikkeneminen luo olosuhteet muiden alueellisten 

yksiköiden tarkasteluun ja erilaisten mittakaavojen käyttöön (Sassen 2001: 78).  

Tutkielman aihe ei ole tyypillinen kehitysmaantieteelle. Se ei pureudu syvälle 

kehitysproblematiikkaan tai kehityksen erilaisiin mittareihin. Tutkimus on tehty Helsingissä, 

tutkittavat asuvat pääkaupunkiseudulla eikä haastattelujen aiheena ollut selkeä kehitysmaa-

aihe. Juuri tällaista tutkielmaa ei kuitenkaan olisi kirjoittanut kaupunki- tai 

kulttuurimaantieteilijä, sillä tutkimuksen taustalla on kehitysmaantieteelle tyypilliset toiveet 

tuoda selkoa maailman kehityseroihin ja niiden kaventamismahdollisuuksiin sekä tarkastella 

ilmiöitä kehitysnäkökulmasta. Tutkimus kertoo yhden esimerkin keinoin siitä, kuinka erilaisin 

tavoin eri alueiden kehitysproblematiikkaa voidaan lähestyä ja kuinka maapallon eri osissa 

tehdyt päätökset voivat vaikuttaa moninaisesti ihmisiin, alueisiin ja valtioihin lähellä ja 

kaukana. Muuttoliikkeen luomat maailmanlaajuiset sosiaaliset verkostot ovat yksi esimerkki 

siitä, kuinka maiden inhimillinen ja taloudellinen kehitys muovautuu hyvin erilaisten 

prosessien vaikutuksesta.  Transnationaalinen näkökulma tuo mahdollisuuden nähdä 

maahanmuuttoon liittyviä ilmiöitä uudella tavalla. Esimerkkinä kohde- ja lähtömaan 

yhdistävästä tutkimusaiheesta on maahanmuuttajat rauhantyön ja kehitysyhteistyön toimijoina 

(Horst et al. 2010). Tällöin muuttajien elämä voidaan nähdä kokonaisvaltaisemmin, kun 

tutkittava ilmiö kattaa sekä lähtö- että kohdemaan tapahtumia. 

Tutkimuksen toisessa luvussa kerron tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja näkökulman. 

Käyn läpi muuttoliiketutkimuksen haasteita ja syitä siihen, miksi päädyin työssä 

transnationaaliseen näkökulmaan. Tämän jälkeen kerron luvussa 2.2 transnationaalisuuden 

käsitteestä tarkemmin sekä transnationaalisuuden yhteiskunnallisista vaikutuksista. Luvussa 

2.3 kerron sosiaalisten suhteiden tutkimiseen liittyvistä verkostoteorioista. Kolmannessa 

luvussa käyn läpi tutkimusasetelman ja tutkimuskysymykset, ja kerron aineiston keräämisestä 

sekä aineiston analysoinnin tavoista. Lisäksi pohdin haastattelutilanteiden haasteita ja 

haastateltaviksi valikoitunutta rahanlähetyspalveluja käyttävien joukkoa. Neljännessä luvussa 

siirrytään tutkimuksen tuloksiin, ja viidennessä luvussa pohditaan tuloksia sekä arvioidaan 

tutkimuksen tuottamaa tietoa ja sen luotettavuutta. Kuudennessa luvussa käydään läpi 

tutkimuksen johtopäätökset ja seitsemännessä eli viimeisessä luvussa pohditaan 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2. Teoreettiset lähtökohdat 

 

Tässä luvussa tuodaan esiin tutkimuksen taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat ja 

tutkimuksen näkökulma. Tutkimuksen näkökulmana on transnationaalisuus sosiaalisten 

suhteiden kautta tarkasteltuna. Ennen kuin päästään pureutumaan syvemmälle 

trasnationaalisuuden käsitteen merkityksiin ja transnationaalisten toimijoiden ja yhteisöjen 

yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, pohditaan hiukan, minkä takia transnationaalinen eli 

ylirajainen näkökulma on tarpeen muuttoliikkeeseen liittyvässä tutkimuksessa. Ensin käydään 

läpi dualismeja muuttoliiketutkimuksessa luvussa 2.1 ja sen jälkeen metodologisen 

nationalismin haasteita luvussa 2.2. Muuttoliiketutkimuksen dualismeista tarkastellaan jakoja 

yksilön ja rakenteen välillä sekä lähtö- ja kohdemaan näkökulmien välillä. Metodologista 

nationalismia käsittelevässä luvussa pohditaan, voitaisiinko muuttoliikkeeseen liittyviä 

ilmiöitä tarkastella muista näkökulmista kuin jaotteluista kansallisvaltioihin ja etnisiin 

ryhmiin.  

2.1 Dualismit muuttoliiketutkimuksessa 

 

Muuttoliikettä ja siihen liittyviä ilmiöitä tutkittaessa tehdään usein jako kahteen mahdolliseen 

lähestymistapaan: ilmiöt nähdään joko maailmanlaajuisina makrotason tapahtumina tai 

henkilökohtaisina yksittäisten ihmisten kokemuksina. Muuttoliikkeestä kerrotaan maiden 

välisiä virtoja kuvailemalla tai yksityishenkilöiden muuttopäätöksiä ja kokemuksia avaamalla.  

Suurin osa muuttoliikettä teoreettisesti tarkastelevista tutkimuksista on keskittynyt joko 

rakenteellisiin tekijöihin muuton aiheuttajina, eli makrotasoon, tai yksilöiden syihin muuttaa 

toiseen maahan, eli mikrotasoon (Faist 2010a). Makrotasolla käsitellään esimerkiksi alueiden 

tuloeroja, työttömyyseroja, liikkuvuuden rajoittamista, poliittista, etnistä tai uskonnollista 

syrjintää tai vainoa, kulttuurisia normeja sekä väestönkasvua. Mikrotasolla puolestaan 

käsitellään esimerkiksi yksilön arvoja, selviytymismahdollisuuksia, vaurautta, statusta, 

hyvinvointia, moraalia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia resursseja. Thomas Faist 

(2010a) on vaatinut huomion kiinnittämistä näiden kahden tason väliin jäävään mesotasoon. 

Mesotasolla voidaan tarkastella esimerkiksi vahvoja siteitä sukuihin ja kotitalouksiin, 

heikkoja siteitä mahdollisten muuttajien verkostoihin sekä kotimaahan jääviin ystäviin ja 

naapurustoihin, symbolisia siteitä etnisiin ja uskonnollisiin organisaatioihin sekä muuttajien, 
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mahdollisten muuttajien ja kotimaahan jäävien sosiaalista pääomaa (Faist 2010a: 157). 

Samalla tarkastelussa tulisi Faistin (2010a: 146) mukaan keskittyä sekä muuttajiin että 

kotimaahan jääviin, huomioiden samalla kuinka muuttajat sukkuloivat edestakaisin ja kuinka 

muuttajista tulee usein jääviä osapuolia vuorollaan. 

Demuth (2000: 23–24) on esittänyt muuttoliikkeen tutkimista alusta loppuun siten, että 

tarkastellaan sekä muuttopäätöstä, itse matkantekoa, saapumista kohdealueelle että uuteen 

paikkaan asettumista ja integroitumismahdollisuuksia. Kun muuttoliikkeen eri vaiheita 

tutkitaan osana muuttoliikkeen kokonaisuutta saaadaan monitieteinen kuva ilmiöstä ja 

mesotasoon on tällöin helpompi kiinnittää huomiota. Esimerkiksi pakolaisten muuttopäätös 

voi olla hyvin nopea turvallisuuden ollessa uhattuna, itse muutto voi tapahtua monella eri 

kulkutavalla mahdollisuuksien mukaan, kulkien usein pitkiä matkoja jalkaisin. Saapuminen 

uuteen maahan tarkoittaa konfliktitilanteissa tavallisesti rajan ylittämistä naapurimaahan, 

mutta usein matka jatkuu myöhemmin. Neljäs vaihe on monelle pakolaiselle pakolaisleirille 

asettuminen (Demuth 2000: 31). Muuttoliikkeen tarkasteleminen alusta loppuun voi tuoda 

ilmiötä hyvin eri tavalla esiin kuin esimerkiksi vain Suomesta käsin tehty tarkastelu Suomen 

rajat ylittäneistä muuttajista. Muuttajat voivat näyttäytyä vieraammilta ja muukalaisemmilta, 

jos seuraamme heidän muuttoa vain saapumisvaiheessa ja asettumisvaiheessa. Jos 

muuttopäätös, kotimaahan jääneet siteet ja suku- ja ystäväpiirit tehdään näkyviksi, kuva 

muuttajista voi olla hyvin erilainen kuin rakenteelliselta tasolta katsottuna. Tämä mesotaso 

sopii hyvin yhteen yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen verkostojen kautta.   

Verkostonäkökulmassa huomio kiinnitetään suhteisiin ja prosesseihin yksilöiden ja 

rakenteiden sijasta (Eriksson 2009). 

Yhä useammin yksilön elämää ei voi enää ymmärtää kokonaisvaltaisesti tarkastelemalla vain 

yhteen maahan rajautuvia ilmiöitä ja vuorovaikutusta (Levitt & Glick Schiller 2004). Tästä 

huolimatta muuttoliikkeeseen liittyvät tutkimukset rajautuvat usein joko muuttajien lähtö- tai 

kohdemaahan. Muuttoliikkeeseen kuuluu aina oleellisesti vähintään kaksi aluetta, mutta 

maahanmuuttoon liittyviä aiheita käsiteltäessä saatetaan silti unohtaa, ettei ilmiö kosketa vain 

yhtä yhteiskuntaa tai kansaa. Perinteisesti kansainvälistä muuttoliikettä tutkittaessa valtio on 

ollut huomion keskipisteessä: kansallisvaltio sisältää yhteiskunnan, ja yhteiskuntaan 

ulkopuolelta tulevia muuttajia on tutkittu yhteisön kokonaisuutta häiritsevinä tekijöinä, 

ainakin siihen asti, kunnes he sulautuvat joukkoon (Waldinger 2010: 21). Suomen kielen sana 

maahanmuuttaja synnyttää jo itsessään merkityksiä muuttajista ihmisinä, jotka tulevat 

maamme rajojen ja meidän yhteiskuntamme ulkopuolelta. Etenkin viime vuosien julkisessa 
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keskustelussa maahanmuuttaja–sana tunnutaan melko yleisesti yhdistettävän ajatukseen 

henkilöstä, joka tulee häiritsemään yhteisön kokonaisuutta. Tutkimuksen jakaantuminen 

lähtö- ja kohdemaan tapahtumiin tarkoittaa käytännössä usein kohdemaassa tehtäviä 

integraatioon keskittyviä tutkimuksia ja toisaalta muuttoliikkeen vaikutusta kotimaahan 

arvioivia tutkimuksia, erityisesti rahalähetyksiä koskien. Tällaiset tutkimukset halkaisevat 

muuttajien elämän kahteen osaan, kun tutkitaan erikseen, mitä kohdemaassa tapahtuu ja miten 

muutto vaikuttaa vanhaan kotimaahan (Mazzucato 2010). Rajojen yli kulkevien tavaroiden, 

palveluiden ja ihmisten lisääntyessä valtioiden mahdollisuudet vaikuttaa rajat ylittäviin 

toimintoihin pienenevät, ja perinteinen yhteiskunnan yhtenäisyyttä korostava näkökulma on 

saanut rinnalleen vaihtoehtoisia tulkintakehikkoja. Samalla kansallisvaltion kansalaisten ja 

muukalaisten erottaminen toisistaan vaikeutuu (Waldinger 2010: 21).  

Viime vuosikymmeninä tutkimuksessa on pyritty reagoimaan globalisaation tuomiin uusiin 

ilmiöihin, parantuneiden kommunikaatioteknologioiden vaikutuksiin ja uudenlaisten tilojen 

syntyyn muuttamalla muuttoliiketutkimuksessa käytettävää käsitteistöä. 1990-luvulla 

käyttöön otettu transnationaalisuuden käsite on pyrkinyt tuomaan lähtö- ja kohdemaita 

tutkimuksessa lähemmäs toisiaan huomioimalla koti- ja asuinmaan väliset yhteydet ja 

yhteyksiä luovat ja ylläpitävät virrat (Vertovec 2004; Mazzucato 2010). Transnationaalisuus 

vahvistaa osaltaan laajemmiksi yhteiskunnallisiksi muutoksiksi kasaantuvia prosesseja, joita 

valtiorajat eivät pidättele (Held et al. 1999). 

Euroopassa vielä melko pieni osuus muuttoliiketutkimuksista pureutuu valtiotason ja 

yksilötason väliin tai keskittyy lähtö- ja kohdemaan välisiin tapahtumiin ja yhteyksiin. 

Yhdysvalloissa tutkimusta on tehty Eurooppaa enemmän siten, että on keskitytty tiettyyn 

muuttajien ryhmään ja tarkasteltu muuttoliikkeen synnyttämiä ilmiöitä sekä lähtö- että 

kohdealueella esimerkiksi tiettyjen kaupunkien välillä. Esimerkiksi Smith (2001) on tutkinut 

Aasiasta Los Angelesiin muuttaneita ja Levitt (1998) Dominikaanisesta tasavallasta Bostoniin 

muuttaneita. Suomessa ylirajaisiin tiloihin keskittyviä tutkimuksia on tehty muutamia. 

Aiheena ovat olleet muun muassa somalinaisten elämä Suomessa ja ylirajaisesti (Tiilikainen 

2003), bosnialaisen diasporan transnationaalisuus (Huttunen 2005, 2006), 

maahanmuuttajanaisten transnationaalinen arki (Janhonen-Abruquah 2010), Virosta Suomeen 

muuttaneiden naisten transnationaaliset tilat (Hyvönen 2007) sekä virolaisnaisten ylirajainen 

hoiva (Zechner 2006). Suuri osa Suomessa tranantionaalisuuden näkökulmasta tehdyistä 

tutkimuksista on koskenut maahanmuuttajanaisia. Valtaosa muuttoliikkeeseen liittyvästä 

tutkimuksesta rajautuu kuitenkin edelleen selvästi lähtö- tai kohdemaan mukaan. 
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Yksi tapa tutustua Euroopan tämänhetkiseen muuttoliikettä koskevaan tutkimukseen on 

tarkastella Norface-hanketta. Se on yksi Euroopan suurimmista ajankohtaisista 

muuttoliikkeeseen liittyvistä tutkimushankkeista ja kattaa 12 tutkimusprojektia. 

Tutkimusprojektit tehdään ylirajaisesti eri Euroopan maiden kesken, mutta kansallisvaltiot 

ovat tämänkin hankkeen tärkeimpinä tutkimuskohteina. Tutkimusprojektien aiheina ovat 

muun muassa muuttajien päätösten ymmärtäminen, maahanmuuttajien lasten integraatio, 

maahanmuuttajien moninaisuuden vaikutus taloudelliseen hyvinvointiin, muuttoliikkeen 

taloudellinen analyysi, etnisen asumissegregaation dynamiikka, sosio-kulttuurisen 

integraation syyt, tilapäinen muutto ja integraatio sekä Euroopan muuttoliikesysteemin 

teoretisointi (Norface 2011). Vaikka tutkimusprojektit poikkeavat paljonkin toisistaan ja 

tutkijoita on mukana eri tieteenaloilta, monet asiat myös toistuvat. Suurimmassa osassa 

projekteja huomio kiinnitetään vain kohdemaihin ja kolmasosassa tutkimuksista integraatio 

on jo tutkimusprojektin otsikossa esillä. Jako yksilötason valintoihin liittyvään tutkimukseen 

ja suurempien rakenteiden ymmärtämiseen liittyvään tutkimukseen on myös selvä. 

Yksilötasolla tutkitaan etenkin integraatiota ja muuttopäätöksiä, rakenteellisella tasolla 

aiheina ovat muuttoliikkeen teoretisointi ja mallintaminen sekä taloudellinen analyysi 

muuttoliikkeen kustannuksista.  12 tutkimuksesta kahdessa otetaan transnationaalisuuden 

käsite selvästi tutkimussuunnitelmassa esiin. Ensimmäisessä tutkitaan turkkilaisten sukujen 

elämää vertaamalla Saksaan muuttaneita Turkkiin jääneisiin. Toisessa tutkitaan 

transnationaalisten lastenkasvatusjärjestelyjen vaikutuksia lasten elämään, keskittyen tiettyjen 

Afrikan ja Euroopan maiden väliseen muuttoliikkeeseen. 

2.2 Metodologinen nationalismi 

 

Metodologisella nationalismilla tarkoitetaan jatkuvaa akateemista käytäntöä nähdä sosiaaliset 

ja yhteiskunnalliset prosessit kansallisvaltio -linssin läpi (Samers 2010:36). Kansallisvaltio 

nähdään tällöin eräänlaisena itsestään selvänä todellisuuden peruskategoriana (Pakkasvirta & 

Saukkonen 2005). Varsinkin maantieteessä on perinteisesti pidetty metodologista 

nationalismia voimakkaasti yllä, kun alueellinen näkökulma on tutkimuksessa voimakkaasti 

läsnä ja valtio on usein tutkimusalueena. Esimerkiksi tilastotietoa käsiteltäessä valtiot ovat 

yksi perusluokka, ja usein myös ainoa tilastoitu luokka. Monissa tapauksissa voi olla 

perusteltua tutkia ilmiötä valtioittain, mutta metodologisen nationalismin automaattisuus 

saattaa vähentää tutkimuksen mahdollisuuksia ilmiöiden kuvailussa ja selittämisessä. Jos 

kaikki ilmiöt käsitellään ja ymmärretään valtioittain, monia puolia voi jäädä ymmärtämättä. 
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Valtiotasolta tulisi siis osata tarkentaa pienemmille alueilla ja toisaalta katsoa kauempaa 

suurempia rakenteita ja ilmiöitä. 

Metodologinen nationalismi on vallalla muuttoliikkeeseen liittyvässä tutkimuksessa, jossa 

valtiot ja etniset ryhmät ovat usein pääosassa. Metodologisen nationalismin vahvan otteen 

vuoksi esimerkiksi muuttajien asumista tai diasporaa tutkittaessa etninen ryhmä on edelleen 

yleisin analyysin yksikkö (Glick Schiller 2009: 19). Glick Schiller ja Wimmer (2002) ovat 

tuoneet esiin, että nykyajan muuttoliikkeen ymmärtämiseen tarvitaan työkaluja ja käsitteitä, 

jotka eivät tule suoraan siitä itsestäänselvyydestä, että maailma on järjestynyt 

kansallisvaltioihin. Metodologisen nationalismin pelätään jättävän alleen paikalliset ja 

maailmanlaajuiset ilmiöt, jotka eivät tule valtiokohtaisessa tarkastelussa riittävän hyvin esiin.   

Samalla kansoja ja valtioita ei voi kuitenkaan kokonaan unohtaa, vaan niiden voima täytyy 

osata ottaa huomioon (Glick Schiller & Wimmer 2002). 

Glick Schiller, Çağlar ja Guldbrandsen (2006) esittävät, että etnisen linssin käyttö ja 

metodologinen nationalismi kulkevat käsi kädessä muuttoliiketutkimuksessa. Tällöin 

sivuutetaan esimerkiksi kaupunkien rooli muuttajien asumisen ja transnationaalisten 

yhteyksien järjestävänä ja mahdollistavana tahona. Etnisen linssin käyttäminen myös 

hämärtää muuttajien erilaisten suhteiden moninaisuuden, koska etnisen ryhmän sisäiset 

suhteet saavat huomiota ja muut paikalliset tai ylirajaiset suhteet saattavat jäädä täysin 

huomiotta. Yhteen etniseen ryhmään tai kansallisuuteen keskityttäessä on lisäksi vaara, että 

ihmisten ja alueiden erilaisuus unohdetaan. Etnisen linssin käyttö on ongelmallista myös 

etnisyyden käsitteen vuoksi. Etnisyys on ehkä yleisin maahanmuuttotutkimuksessa 

vähemmistöistä käytettävä käsite. Etnisyyden käsitteen käytöllä syntyy vaikutelma, että 

etnisyys on juuri vähemmistöjen ominaisuus, ja valtaväestön ”ei-etnisyys” edustaa 

normaalitilaa (Martikainen 2009).  

Etnistä ryhmää tai kokonaista maata pienempään tutkimuskohteeseen keskityttäessä voidaan 

nähdä, syntyykö esimerkiksi tietynlaisia toimintoja, ryhmiä tai palveluja vain tiettyihin 

kaupunkeihin tai tietyille alueille. Yhteen etniseen ryhmään keskityttäessä saatetaan selittää 

tutkimustulokset juuri etnisyydellä, eikä yksilöiden välisiä eroja oteta tarpeeksi hyvin esiin. 

Tällöin saatetaan saada vääristyneitä tuloksia esimerkiksi uskonnosta, jos tutkittava puhuu 

vaikka kristityn äänellä, mutta tutkija tulkitsee sen tietyn etnisen ryhmän ääneksi (Glick 

Schiller et al. 2006). Muut kuin kansallista kontekstia tukevat näkökulmat saatetaan tällöin 

jättää täysin huomiotta.  
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Tutkimukset, joilla on transnationaalinen näkökulma, voivat antaa monipuolisemman 

ymmärryksen tilasta, identiteetistä ja muuttoliikkeen seurauksista kuin perinteisempää 

näkökulmaa käyttävät tutkimukset, koska ne ohittavat metodologisen nationalismin ja 

keskittyvät esimerkiksi alueeseen, kaupunkiin tai kylään lähtö- tai kohdemaassa (Samers 2010: 

114–115). Kun etnisyys tai kansallisuus ei ole pääosassa transnationaalisia suhteita 

tarkasteltaessa, voidaan nähdä, kuinka kansallisuus näyttäytyy suhteessa toisiin ihmisiä 

määritteleviin tekijöihin ja sosiaalisiin verkostoihin (Gielis 2009: 283). Jos verkostoja 

tutkitaan analyyttisesti kauempaa ja nähdään erilaisten verkostojen kirjo, voidaan tarkastella, 

kuinka suuri rooli kansallisuudella on transnationaalisissa toiminnoissa. Sosiaaliset verkostot 

linkittyvät usein toisiinsa, eikä niitä voi aina täysin erottaa toisistaan. Transnatioanaalista 

yhteydenpitoa tutkittaessa voi olla hankalaa puhua esimerkiksi kansallisuudesta, 

sukulaisuudesta, naapuruudesta ja muista määreistä toisistaan erillään, kun ryhmät limittyvät 

toisiinsa.  

Transnationaalinen näkökulmakaan ei ole ongelmaton. Sekin perustuu maailman 

jakautumiseen valtioiksi. Sana transnationaalisuus pitää jo itsessään sisällä kansallisvaltiot. 

Vaikka kuvattava ilmiö nähdään valtiorajat ylittävänä, käsitys valtioiden merkityksestä  on 

käsitteessä mukana. Jotkut tutkijat toivovatkin, että transnationaalisuuden sijaan puhuttaisiin 

transmaailmasta, jottei metodologista nationalismia vahvistettaisi terminologian avulla 

(Ernste et al. 2009).  

Edellisessä kappaleessa mainittua Norface-hanketta tarkasteltaessa käy ilmi, että 

metodologinen nationalismi on edelleen suuressa roolissa Euroopassa tehdyssä 

muuttoliiketutkimuksessa. Lähes kaikissa tutkimusprojekteissa kansallisvaltiot ovat oleellinen 

tutkimusluokka, vaikka tutkimussuunnitelmissa esitellään myös kaupunkeihin ja muihin 

pienempiin alueisiin liittyvää tutkimusta. Vertailu eri maiden välillä tehdään pääasiassa silti 

maittain, ei esimerkiksi kaupunkien tai muiden alueiden välillä.  Maahanmuuttajat 

kategorisoidaan lähtömaan tai etnisyyden mukaan, riippumatta tutkimuksen aiheesta. Vaikka 

tutkimusprojekteissa on paljon variaatiota ja transnationaaliset yhteydetkin tulevat osassa 

tutkimuksista esiin, metodologinen nationalismi ja etnisyyteen keskittyminen on vahvasti 

esillä (Norface 2011).  

Erityisesti Suomessa etnisen linssin käyttöä tutkimuksessa voi olla vaikea perustella, sillä 

yksittäisten etnisten ryhmien jäseniä on maassa suhteellisen vähän. Suomessa asuu 

syntymävaltion mukaan mitattuna vain kolme yli 10 000 muuttajan ryhmää eli Virossa, 



 

9 

 

Venäjällä / entisessä Neuvostoliitossa ja Ruotsissa syntyneet muuttajat. Suomessa asui 

vuonna 2011 Aasiassa syntyneitä 53 727 ja Afrikassa syntyneitä 24 230 (Liite 1). Maanosien 

väestömäärät huomioiden luvut ovat hyvin pieniä. Tästä syystä esimerkiksi Hämeentien 

etnisten palvelujen tutkimisessa jaottelu syntymävaltioiden tai kansallisuuksien mukaan ei 

tunnu toimivalta kategorisoinnilta. Suurin osa etnisistä kaupoista mainostaa myyvänsä sekä 

afrikkalaista että aasialaista ruokaa, ja asiakaskunta on etnisesti kirjavaa. Missään Hämeentien 

kaupoista ei kerrottu asiakkaiden olevan valtaosin vain yhdestä maasta.  

2.3 Tutkimuksen näkökulmana transnationaalisuus  

 

Tässä luvussa valotetaan tutkimuksen näkökulmaa. Ensin kerrotaan transnationaalisuuden 

käsitteen erilaisista merkityksistä ja siitä, kuinka sitä on käytetty muuttoliiketutkimuksessa ja 

mihin suuntaan transnationaalisuustutkimus on menossa. Käsitteen avaamisen jälkeen 

tuodaan esiin, millaisia transnationaalisuuden muotoja ja voimakkuuksia tutkijat ovat 

havainneet, sekä millä tavoin transnationaalista yhteisöä ja identiteettiä on tutkittu ja mihin 

tutkimuksen toivotaan keskittyvän jatkossa. Tämän jälkeen käydään läpi 

transnationaalisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia, etenkin rahalähetyksiä, sosiaalisia siirtoja 

sekä transnationaalisuuden ja integraation yhteyttä. 

Transnationaalisuutta käytetään toisinaan tarpeettomasti synonyymina kansainvälisyydelle tai 

globalisaatiolle. Transnationaalisuus eroaa kansainvälisyydestä yksilöllisen näkökulman ja 

henkilökohtaisten suhteiden kautta. Portes (2001) jaottelee kansainvälisen toiminnan 

valtioiden toimintoihin ja ohjelmiin, monikansallisen toiminnan laajamittaisten instituutioiden 

kuten suuryritysten tai suurten uskontojen monissa maissa tapahtuviin toimintoihin ja 

transnationaalisen toiminnan muiden kuin vakiintuneiden instituutioiden toiminnaksi, olkoon 

ne järjestyneitä ryhmiä tai yksittäisiä ihmisiä jotka toimivat yli rajojen. Globalisaatio eroaa 

transnationaalisuudesta lintuperspektiivillään; globalisaatiota käsiteltäessä otetaan huomioon 

maailmanlaajuiset rakenteet ja prosessit, ja niiden vaikutukset (Faist 2010b: 1667). Jos 

globalisaation käsite tuntuu vievän ihmisiltä heidän toimintamahdollisuudet ja on 

taloudellisen ja deterministisen kuuloinen, idea transnationaalisuudesta tuntuu olevan sen 

muuttajiin keskittyvämpi, tekijäkeskeisempi ja ehkä kulttuurisempi seuraaja (Samers 2010: 

94). Transnationaalisuus voidaan siis nähdä globalisaatiota enemmän alueisiin ja yksilöihin 

ankkuroituneena.  
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2.3.1 Transnationaalisuus – käsitteen monet merkitykset 

 

Muuttoliikkeeseen yhdistettynä transnationaalisuuden käsite nousi ensimmäistä kertaa esiin 

1990-luvulla, kun antropologit huomasivat intensiivisen vuorovaikutuksen kansainvälisten 

siirtolaisten lähettäjä- ja vastaanottajamaiden välillä (Glick Schiller et al. 1992). Valtiorajat 

ylittävän vuorovaikutuksen kautta muuttajat luovat maantieteellisiä, kulttuurisia ja poliittisia 

rajoja ylittäviä sosiaalisia verkostoja ja kenttiä. Basch et al. (1995: 7) määrittelevät 

transnationaalisuuden prosesseiksi, joiden avulla muuttajat luovat ja ylläpitävät monisäikeisiä 

sosiaalisia suhteita, jotka yhdistävät lähtömaan ja asuinmaan yhteiskunnat. Tällaisiin 

yhteiskuntia yhdistäviin prosesseihin kuuluvat muun muassa rahan lähettäminen, 

kirjeenvaihto, puhelinkontakti, kotimaan vierailut, kotiseutujärjestöihin kuuluminen sekä 

asuinmaan ulkopuolella tapahtuva poliittinen aktiivisuus (Vertovec 2009; Waldinger 2010).  

Castels (2000: 442) kuvaa verkostoyhteiskuntaamme virtojen tilana, jossa ajan jakamisen 

sosiaaliset käytännöt toimivat virtojen avulla vaikuttaen päivittäiseen elämäämme sekä 

materiaalisesti että symbolisesti. Myös kansainvälistä muuttoliikettä ja transnationaalisuutta 

voidaan tarkastella virtojen tilana (Faist 2000). Muuttoliike, johtuen pakolaisuudesta, 

perhesuhteista tai työstä, synnyttää ihmisten, tavaroiden, tiedon ja symbolien virtoja, joita 

valtiojaot eivät rajoita. Transnationaalinen ajattelutapa rohkaisee muuttoliikkeen 

kokonaisvaltaiseen analyysiin ja se ikään kuin nousee kotoutumisoletusten ja aikaisempien 

maahanmuuttopolitiikkojen ja tutkimusten yläpuolelle tarkastelemaan muuttajien verkostojen 

kokonaisuutta (Dunn 2005). 

Fyysinen sijainti tai maantieteellinen etäisyys eivät ole transnationaalisissa suhteissa 

oleellisia, vaan yhteistyötä tapahtuu ylirajaisten verkostojen sisällä fyysisistä etäisyyksistä 

huolimatta. Transnationaalisuuden käsitteelle on toisistaan eriäviä tulkintoja, mutta kaikkia 

niitä yhdistää painotus eri maissa asuvien ihmisten välisiin yhteyksiin. Transnationaalisten 

toimijoiden voidaan ajatella ”elävän yli valtiorajojen” vahvojen valtiorajat ylittävien 

suhteiden myötä (Snel et al. 2006). Vertovecin (2009: 2) määritelmän mukaan 

transnationaalisuuden keskiössä ovat ihmiset ja pysyvät rajat ylittävät suhteet, valuutan ja 

tavaran vakiintunut vaihto ja valtioiden rajat ylittävät sosiaaliset muodostumat. Pries (2009) 

näkee transnationaalisuuden ennen kaikkea tilan kautta. Tällöin transnationaalisuus perustuu 

suhteelliseen sosio-maantieteelliseen tilaan eikä ”säiliötilaan”. Smith (2001) puolestaan 

keskittyy siihen, mitä rajojen yli virtaa, ja tarkoittaa transnationaalisuudella muun muassa 

rajat ylittäviä ideoita, informaatiota, taloudellisia toimenpiteitä, uskonnollisia ja kulttuurisia 
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liikkeitä, median luomia kuvia ja ihmisten virtoja. Tutkijoilla on erilaisia näkökulmia myös 

siihen, kuinka paljon transnationaalisten yhteyksien määrään (Portes et al. 1999), 

moderniuteen (Dunn 2010) tai yhteyksien myötä tapahtuvaan kulttuuriseen siirtoon (Crang et 

al. 2003) tulisi kiinnittää huomiota.  

Kaikkia siirtolaisia ei pidetä automaattisesti transnationaalisina toimijoina, mutta viime 

vuosina transnationaalisuudesta on tullut yksi olennainen tapa ymmärtää tämän hetkisiä 

siirtolaisuuden käytäntöjä kaikilla sosiaalisten tieteiden kentillä (Vertovec 2009: 13). 

Transnationaalisia käytäntöjä on ollut olemassa lähes niin kauan kuin on ollut muuttoliikettä, 

mutta uutta nykyajan transnationaalisuudessa on muun muassa yhteydenpidon helppous ja 

nopeus, muuttajien ja kotimaahan jääneiden mahdollisuus olla lähes reaaliajassa tietoisia 

toistensa kuulumisista, rahalähetysten volyymin kova kasvu sekä entistä intensiivisemmän ja 

institutionaalistuneemman poliittisen sitoutumisen mahdollisuus siirtolaisten 

kotikaupunkijärjestöjen toiminnan kasvun vuoksi (Vertovec 2009: 15–16).  

Transnationaalisuuden käsitteen käytöstä on nostettu esiin huolia liiallisesta yleistämisestä, 

liioittelusta ja romantisoimisesta (Crang et al. 2003). Useat tutkijat ovat esittäneet, että 

mielikuvaa transnationaalisuudesta on käytetty liian yleistävästi niin, että liian vähän 

huomiota on annettu paikka-spesifisempiin muunnelmiin ylirajaisissa toiminnoissa ja 

verkostoissa. Esimerkiksi rikkaan eliitin oikeasti melko rajaton maailma erottuu edelleen 

muiden transnationaalisten toimijoiden todellisuudesta. 

Transnationaalisuuden tutkiminen ja teorian kehittäminen ovat suurin osin lähtöisin 

Yhdysvalloista (Al-Ali et al. 2001). Yhdysvaltoihin Meksikosta sekä Keski- ja Etelä-

Amerikasta työn perässä muuttaneet tulevat useissa tutkimuksissa esiin, etenkin 

transnationaalisuuden tutkimisen alkuvuosina 1990 – luvulla. 2000 – luvulla Euroopassa ja 

Aasiassa tehty transnationaalisuustutkimus on lisääntynyt (katso esim. Al-Ali et al. 2001; 

Voigt-Graf 2005; Snel et al. 2006; Suksanboon 2008; Ban 2009; Erdal & Stokke 2009; Gielis 

2009; Klvanova 2009). Transnationaalisuutta on tutkittu paljon tapaustutkimuksin 

etnografisilla tutkimusmenetelmillä siten, että kohteena on tietty etninen ryhmä tai tietyn 

etnisen ryhmän asuinalue (Portes 2003). Tutkimusmenetelmät ovat pääosin olleet laadullisia, 

etenkin etnografiaa, haastatteluita ja havainnointia. Määrälliset menetelmät ovat olleet 

vähemmistössä, mutta niitäkin on käytetty muun muassa Yhdysvaltoihin muuttaneiden 

transnationaalisen yritystoiminnan tutkimisessa (Portes et al. 2002) ja transnationaalisuuden ja 



 

12 

 

Meksikon demokratiakehityksen välisen yhteyden tutkimisessa (Crow & Pérez-Armendáriz 

2010). 

Transnationaalisuuden erilaiset muodot 

Transnationaalisia toimintoja voidaan jaotella sen mukaan, keihin ja millä tavalla yhteyttä 

pidetään. Yhteyttä voidaan pitää perheen, suvun, ystävien ja muiden pienempien sosiaalisten 

verkostojen piirissä tai laajempien yhteisöjen kuten kyläyhteisön, kirkon tai kotiseutujärjestön 

verkostojen kautta. Ihmisten väliset yhteydet voivat syntyä sosiaalisten, kulttuuristen, 

taloudellisten tai poliittisten prosessien kautta. Esimerkiksi Snel et al. (2006) tekemässä 

tutkimuksessa Alankomaihin muuttaneiden transnationaaliset toiminnot jaettiin jokapäiväisiin 

taloudellisiin toimintoihin, ammatillisiin taloudellisiin toimintoihin, poliittiseen toimintaan, 

sosiokulttuuriseen toimintaan kotimaassa ja sosiokulttuuriseen toimintaan asuinmaassa. 

Mittareina käytettiin muun muassa rahan ja tavaroiden lähettämistä kotimaahan, kotimaan 

yhtiöihin investoimista, kotimaan sanomalehtien lukemista, johonkin kotimaan poliittiseen 

puolueeseen kuulumista ja omaan kulttuuriin liittyviin tapahtumiin osallistumista asuinmaassa. 

Tutkimuksessa selvisi, että transnationaaliset toiminnot olivat oleellinen osa elämää 

suurimmalle osalle tutkimukseen osallistuneista (Snel et al. 2006).  Myös Ghanasta 

Alankomaihin muuttaneita ja heidän kotiyhteisöjä tarkastelleessa tutkimuksessa huomattiin, 

että muuttajilla on monia erilaisia yhteyksiä kotimaahansa, ystävistä ja perheenjäsenistä 

bisnespartnereihin ja kirkon jäseniin (Mazzucato 2010: 210). Kuvassa 1 on esitetty 

transnationaalisuuden yleisimmin määritellyt erilaiset muodot ja esimerkkejä siitä, 

minkälaisia toimintoja tai virtoja niihin liittyy. 

 

Kuva 1. Esimerkkejä transnationaalisten toimintojen laajasta kirjosta näkyy kuvassa. Sen lisäksi, että toiminnot 

voi jakaa sosiaaliseen, taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen transnationaalisuuteen, jaon voi tehdä myös 

perhekohtaisesta yhteisölliseen. Tällaisessa jaossa sosiaalinen ja taloudellinen transnationaalisuus yhdistetään 

etenkin transnationaalisiin sukulaisuuspiireihin kun taas poliittinen ja kulttuurinen transnationaalisuus on 

useammin laajempien trasnationaalisten yhteisöjen luomaa. 



 

13 

 

Yksi mahdollisuus transnationaalisten toimijoiden tarkempaan rajaamiseen on tyypittely sen 

mukaan, kuinka laajasti transnationaalisia käytäntöjä harjoitetaan. Muuttajat voidaan jakaa 

esimerkiksi niihin, jotka matkustavat tiettyjen alueiden välillä säännöllisesti, niihin jotka 

pysyvät suhteellisen pysyvästi yhdellä seudulla mutta pitävät säännöllisesti yhteyttä ja niihin, 

jotka eivät ole koskaan muuttaneet, mutta joiden kotiseutuun ulkomaille muuttaneet ovat 

selvästi vaikuttaneet (Vertovec 2009: 19).  

Myös silloin, kun tutkimus rajataan vain muuttajiin, on pohdittava, keitä kaikkia voidaan 

kutsua transnationaalisiksi toimijoiksi. Transnationaalisuus voi tuntua melko järeältä 

käsitteeltä muuttoliikkeen ja yhteydenpidon, kulttuurisen vuorovaikutuksen ja yksilöllisyyden 

linkkien ymmärtämisessä (Dunn 2010: 3). Joidenkin tutkijoiden mielestä suurin osa 

muuttajista, joita kuvataan transnationaalisiksi toimijoiksi, ei luultavasti käy yksiin 

transnationaalisen toimijan määritelmän kanssa, vaan termi on kokenut jonkinasteisen 

inflaation (Castles & Miller 2009: 32). Joidenkin määritelmien mukaan ”transmuuttaja” on 

henkilö, jolle trasnationaaliset toiminnat ovat keskeinen osa elämää (Castles & Miller 

2009:32). Tällaisella tiukemmalla määrittelyllä mitattuna esimerkiksi vierastyöläinen, joka 

asuu ulkomailla muutaman vuoden, lähettää rahaa ja pitää yhteyttä perheeseen, tai pysyvästi 

pois muuttanut silloin tällöin yhteyttä pitävä henkilö ei ole ”transmuuttaja”. Viime 

vuosikymmenenä transnationaalisuustutkimus on siirtynyt transnationaalisten ryhmien ja 

yhteisöjen tunnistamisesta laajempaan muuttajien arjen transnationaalisten ominaisuuksien 

tarkasteluun (Boccagni 2010: 185). Koska transnationaalisuudelle ei ole vain yhtä 

määritelmää, monissa tutkimuksissa viitataan kaikkiin muuttajiin, joilla on joitain ylirajaisia 

yhteyksiä, transnationaalisina toimijoina.  

Toinen keino analysoida transnationaalisia yhteyksiä tarkemmin on erilaisten 

transnationaalisten siirtolaisten kategorisointi. Voidaan tutkia esimerkiksi työn takia 

jatkuvassa liikkeessä olevia tai kiertävää siirtolaisuutta, paperittomia siirtolaisia, 

paluumuuttajia, eläkeläissiirtolaisia, pakon alla muuttaneita, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 

tai korkeasti koulutettuja muuttajia (Vertovec 2009: 19). Muuttajissa ja heidän ylirajaisissa 

suhteissaan on aina paljon variaatiota, vaikka tutkimuskohteena olisi tiukasti määritelty 

muuttajien ryhmä. Ihmiset ja yhteisöt ovat aina kulttuuriseen, historialliseen ja 

maantieteelliseen kontekstiin sidottuja. Vaikka toimijat olisivat liikkeessä kuinka paljon 

tahansa, he jakautuvat silti luokan, etnisen ryhmän ja sukupuolen mukaan ja elävät tietyssä 

historiallisessa kontekstissa, tiettyjen poliittisten muodostumien ja tilojen sisällä.  
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Tässä tutkimuksessa lähtökohtana transnationaalisuuden tarkastelulle ovat ylirajaiset 

sosiaaliset suhteet. Transnationaalisuutta tarkastellaan yksilötasolta eikä tiukkaa rajausta tehdä 

esimerkiksi sen mukaan, kuinka tiiviit yhteydet Suomen rajojen ulkopuolelle on. Sen sijaan, 

että etsisin selvästi erottuvaa transnationaalista ryhmää, keskityn laaja-alaisemmin 

maahanmuuttajien arjen transnationaalisiin suhteisiin ja niihin liittyviin käytäntöihin. 

Ecuadorista Italiaan muuttaneita tutkineen Boggacnin (2010) lähestymistapa 

maahanmuuttajien transnationaalisuuteen on lähellä omaani. Hän tarkasteli muuttajien 

transnationaalista sosiaalista kenttää kolmesta näkökulmasta: yksilötasolla, suvun tasolla ja 

laajemman julkisen piirin tasolla arjen transnationaalisten käytäntöjen kautta. Näistä 

tutkimukseni keskittyy yksilötason tarkasteluun, sillä jokainen haastateltava oli ainoa omasta 

sosiaalisesta verkostostaan tutkimukseen osallistunut. Yksilötasolta kurotellaan kuitenkin 

laajempaan tarkasteluun sosiaalisten verkostojen kautta.  

Verkostoja tarkasteltaessa otetaan huomioon vahvat sosiaaliset siteet, heikot sosiaaliset siteet 

esimerkiksi muuttoa suunniteltaessa ja muuton tapahtuessa sekä symboliset siteet muun 

muassa etnisten tai uskonnollisten organisaatioiden kautta (Faist 2010a: 157).   Kaikki 

tutkimukseen Hämeentiellä osallistuneet rahanlähetyspalvelujen käyttäjät määriteltiin 

lähtökohtaisesti transnationaalisiksi toimijoiksi, mutta transnationaalisten suhteiden ja 

käytäntöjen määrän ja intensiivisyyden mukaan arvioidaan, kuinka paljon transnationaalisuus 

muokkaa tutkittavien sosiaalisia verkostoja.  Henkilökohtainen lähestymistapa tarkoittaa, että 

transnationaalisuuden tarkastelu keskittyy pääosin transnationaalisuuten sosiaalisella tasolla. 

Mukana on myös taloudellinen taso rahalähetysten vuoksi. Poliittinen ja kulttuurinen 

transnationaalisuus jäävät taka-alalle.   

Transnationaalinen yhteisö ja identiteetti 

Ajatus transnationaalisuudesta yhdistelee kahta toisistaan poikkeavaa ulottuvuutta: toisaalta 

transnationaalisuudeksi luetaan kuuluminen yhteisöön, joka identifioi itsensä lähtömaan 

mukaan, ja toisaalta transnationaalisuutta on rajat ylittävä sosiaalinen toiminta ja siihen 

liittyvät virrat (Waldinger 2010: 33). Transnationaalisella identiteetillä ei tarkoiteta samaa 

kuin etniseen ryhmään kuulumisella, vaan oleellista on kokemus siitä, että elää useammassa 

yhteisössä samanaikaisesti. Se, että kuuluu tunnistettavaan etniseen ryhmään, ei 

automaattisesti tarkoita, että kuuluisi transnationaaliseen yhteisöön tai kokisi identiteettinsä 

transnationaaliseksi. Oleellista on se, mihin ryhmään kokee kuuluvansa ja kenen kanssa jakaa 

elämäänsä. Esimerkiksi Levittin (1998: 929) tutkimuksessa Dominikaanisesta tasavallasta 

Yhdysvaltoihin muuttaneet haastateltavat kokivat kuuluvansa ryhmään, joka käsitti kaksi 
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tapahtumapaikkaa. Tällöin identiteetti ei ole sidoksissa vain lähtömaahan, vaan maiden 

välissä olevaan tilaan ja ylirajaisiin yhteyksiin. Kokemus kansainvälisestä muutosta ja tämän 

tapahtuman kautta syntyneet sosiaaliset suhteet ovat tällöin pääosassa.  

Tutkimus transnationaalisuudesta keskittyy usein yhteisöihin. Nämä yhteisöt eivät ole 

rakentuneet maantieteelliselle läheisyydelle vaan sosiaalisille ja symbolisille yhdyssiteille, 

jotka yhdistävät muuttajia esimerkiksi etnisyyden, uskonnon tai ammatin perusteella (Faist 

2007: 5). Transnationaalinen sosiaalinen tila syntyy, kun muuttoliikeprosessit, siteet ja 

yhteydenpito kotimaahan sekä sopeutuminen kohdemaahan kietoutuvat yhteen siten, että 

syntyvistä sosiaalisista tiloista tulee itseään ruokkivia prosesseja (Faist 2000: 202). Termit, 

joilla tällaisia tiloja kuvaillaan, ovat vaihdelleet transnationaalisten muuttajien piireistä 

transnationaalisiin sosiaalisiin kenttiin ja muodostumiin sekä transnationaalisiin yhteisöihin 

(Basch et al. 1995; Levitt 1998: 928; Guarnizo &  Smith 1998; Portes et al. 1999; Faist 2000). 

Nämä tilat sisältävät sosiaalisia ja symbolisia yhteyksiä yli valtiorajojen, sekä yksittäisten 

ihmisten välillä että erilaisten toiminnallisten rakennelmien piirissä (Faist 2010a).  

Faist (2000: 202–210) jakaa transnationaalisen sosiaalisen tilan kolmeen tyyppiin: näistä 

ensimmäinen on transnationaaliset sukulaisuusryhmät, ja siihen liittyy oleellisesti 

rahalähetykset ja henkilökohtaiset tunnesiteet, vastavuoroisuus ja sosiaalisten normien 

noudattaminen. Toinen on transnationaaliset piirit, joissa esimerkiksi samasta maasta kotoisin 

olevat liikemiehet auttavat toisiaan – kaikilla on samanlaiset velvollisuudet ja odotukset. 

Kolmas on trasnantionaaliset yhteisöt, joissa koossapitäviä voimia ovat jaetut ajatukset, 

käsitykset ja symbolit kollektiivisen identiteetin muodossa sekä symbolisten yhdyssiteiden 

kuten uskonnon, kansallisuuden ja etnisyyden kollektiivinen edustus. Esimerkkinä yhteisöistä 

Faist mainitsee juutalaiset, palestiinalaiset ja kurdit. Yhteisössä solidaarisuus ylettyy pitkälle 

sukulaisuuden yli.  

Reaaliaikainen yhteydenpito mahdollistaa hajaantuneiden ihmisten yhteyksien tiivistymisen, 

sosiaalisten instituutioiden muutokset ja hybridien identiteettien synnyn (Mazzucato 2010: 

207). Transnationaalinen sosiaalinen tila ja transnationaalinen identiteetti ovat tästä syystä 

uudempia ilmiöitä kuin muuttoliike ja yhteydenpito vanhaan kotimaahan itsessään. 

Muuttoliikettä ja ylirajaisia suhteita on ollut aina, mutta nykyajan kommunikaatioteknologia 

mahdollistaa sen, että jokapäiväinen elämä ja identiteetti voi olla merkittävästi liitoksissa 

muuttoon. Jokapäiväisessä elämässä ja sosiaalisissa suhteissa transnationaalisuus voi 

käytännössä näkyä perhesuhteiden muutoksena, sukupuoliroolien uudelleenmäärittelynä, 
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olemuksen ja ulkonäön muuttumisena, kulttuurisena kompetenssina tai kosmopoliittisuutena 

sekä normien ja identiteettien muutoksena (Vertovec 2009).  

Ihmisillä on monia erilaisia identiteettejä, joista transnationaalinen identiteetti voi olla yksi. 

Muuttajilla saattaa olla muitakin kiintymyksiä sekä alueiden sisällä että niiden välillä (Samers 

2010: 286). Yksi tapa tarkastella transnationaalisuutta on tutkia sitä, kuinka muuttoliike ja 

mahdollisesti sen myötä syntyvät ylirajaiset suhteet muuttavat muuttajien tietoisuutta itsestään, 

esimerkiksi näkemään itsensä useamman maan kansalaisena tai maailmankansalaisena 

(Vertovec 2009: 4–12). Salih (2003: 78) tuo tutkimuksessaan esiin muuttajien tavan osoittaa 

kuulumistaan useampaan maahan. Marokosta Italiaan muuttaneet naiset osoittavat kahtaalle 

jakautuvia identiteettejään ostosvalinnoillaan. Ollessaan Italiassa he ostavat ja käyttävät 

marokkolaisia tuotteita, ja Marokossa ollessaan puolestaan italialaisia (Salih 2003: 78). 

Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa maahanmuuttajat identifioivat itsensä voimakkaammin 

ihmisiin, jotka olivat kotoisin muualta kuin Alankomaista, synnyinmaasta riippumatta (Snel et 

al. 2006). Muuttokokemus ja mahdollinen ulkopuolisuuden tunne yhdisti muuttajia. Monia 

maita kattava transnationaalinen yhteisö tai diaspora ei kuitenkaan näyttäytynyt tärkeältä 

samastumiskohteelta. Tutkittavat identifioivat itsensä selvästi voimakkaammin maanmiehiin 

jotka asuivat joko Alankomaissa tai vanhassa kotimaassa kuin heihin, jotka asuivat jossain 

kolmannessa maassa (Snel et al. 2006). 

Transnationaaliseen identiteettiin voi liittyä myös muuttajien kulttuurisen jäljentämisen tapa 

eli se, kuinka ylirajaisuus vaikuttaa esimerkiksi pukeutumiseen tai musiikkimakuun ja se, 

miten ihmiset sitoutuvat poliittisesti eri alueisiin (Vertovec 2009: 66–67). 

Transnationaalisuuden myötä lisääntyvä kulttuurinen kompetenssi tekee eri kulttuurien 

ymmärtämisen ja yhteistyön eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä helpommaksi. 

Useimmiten tällainen kulttuurinen kompetenssi tai kosmopoliittisuus liitetään globaaliin 

eliittiin, mutta myös muilla muuttajilla voi olla kyky elää useamman kulttuurin sääntöjen 

mukaan ja vaihtaa kulttuuria kuten kieltä tilanteesta riippuen (Vertovec 2009: 72–73).  

2.3.2 Paikkaan ja arkeen sidottu transnationaalisuus 

 

Tilan käsite on murroksessa, kun globalisaation prosessien myötä ihmisten välisiä suhteita 

voidaan luoda ja pitää yllä silloinkin, kun fyysinen etäisyys on suuri. Transnationaalisuus on 

mukana paikkojen ja sijaintien uudelleenluomisessa, ja paikallisuuden hahmottuminen 

vaikeutuu ylirajaisten prosessien seurauksena (Vertovec 2009: 4–12). Tästä huolimatta 

alueilla ja paikoilla on edelleen suuri merkitys ihmisten elämässä. Alueet ovat pysyviä hetken, 
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ei ikuisesti, mutta noina hetkinä ne vaikuttavat yksilöihin, instituutioihin, rakenteisiin ja 

sosiaalisiin verkostoihin, ja tämä suhde on vastavuoroinen ja muuttuva (Samers 2010). Jotta 

muuttajien verkostoista ja sosiaalisesta elämästä saataisiin todenmukainen kuva, 

transnationaaliset käytännöt olisi hyvä paikantaa konkreettisille alueille. 

Transnationaalisuuden paikantamisessa tulee ymmärtää sosiaalisten suhteiden järjestyminen 

ja vaikutukset niiden paikallistuessa yksittäisille alueille (Smith 2001: 3). Transnationaaliset 

toiminnot eivät tapahdu kuvitellussa ”kolmannessa tilassa” abstraktisti sijoitettuna 

kansallisten alueiden väliin, vaan ne ovat tiettyjen sosiaalisten suhteiden ja tiettyjen ihmisten 

aikaansaamia, yksiselitteisissä paikoissa tiettyyn aikaan tapahtuvia (Guarnizo & Smith 1998: 

11).  

Gielis (2009) uskoo, että transnationaalisuuden tutkiminen paikan kautta, sen sijaan että 

tutkimuskohteena olisi vain verkosto, tuo paremmin esiin verkostojen ulkoisen 

monimutkaisuuden eli sen, kuinka eri verkostot ovat yhteyksissä toisiinsa. Massey (2008) 

kuvaa paikkoja havainnoimalla ja kartoittamalla niissä risteäviä sosiaalisten suhteiden 

verkostoja. Tämä on toimiva tapa kuvata trasnationaalisuutta suhteessa paikan muihin 

ominaisuuksiin. Dunnin mielestä (2010) ruumiillisen (embodied) lähestymistavan 

omaksuminen trananationaalisuuden tutkimisessa voi vähentää liioittelevaa 

transnationaalisten käytäntöjen korostamista. Kun tutkitaan siirtolaisvirtojen sijaan siirtolaisia 

ja transnationaalisuuden sijaan transnationaalisia toimijoita, avautuu monimutkaisempi ja 

realistisempi kuva muuttajista ja heidän luomista ylirajaisista tiloista suhteessa muuhun 

elämään. Yksilöiden kautta voidaan kuvata ympäristöä ja kontekstia, jossa siirtolaiset elävät ja 

toimivat, sekä heidän reaktioitaan omaan ympäristöön. Tämän lähestymistavan kautta 

päästään Faistinkin (2010a) peräänkuuluttamalle mesotasolle rakenteen ja toimijuuden väliin. 

Paikallisuuden lisäksi tutkijat kaipaavat transnationaalisuuden käsittelyyn enemmän arjen ja 

päivittäisten rutiinien mukaan ottamista, ja samalla analyyttisten mutta keinotekoisten 

kategorioiden kuten talouden, sosiaalisen, kulttuurisen ja poliittisen elämän yhdistämistä 

(esimerkiksi Yeoh 2005; Smith 2005). Tällä tavalla voidaan nähdä ylirajaiset verkostot 

suhteutettuna muuttajien muuhun elämään, ja saadaan kenties piirrettyä realistisempi kuva 

muuttajien ylirajaisista yhteyksistä ja toiminnoista.  

Transnationaaliset verkostot eivät toimi pelkästään virtojen tilassa, vaan ne kiinnittyvät 

tiettyihin paikkoihin tiettyinä hetkinä ja risteävät samalla paikallisempien tarkoitusten 

verkostoihin (Smith 2001). Tästä risteävien mittakaavojen ja sosiaalisten muodostumien 

vyyhdistä on vaikeaa saada selvää, jos lähtökohtana on perinteinen tapa nähdä paikkakunnat 
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yhteisöinä. Perinteisessä urbaanitutkimuksen globaali-paikallinen – ajattelussa paikkakunta 

nähdään paikkaan sidottujen yhteisöjen kulttuurisena tilana ja globalisaation haitallisten 

prosessien kollektiivisen vastustuksen luonnollisena tilana. Smith (2001: 102) ottaa tällaisen 

ajattelun rajoituksia esiin ja pyrkii huomaamaan linkit ihmisten ja paikkojen välillä suhteessa 

kompleksisiin spatiaalisesti jakautuneisiin transnationaalisten yhteyksien piireihin, jotka 

vaikuttavat siihen, kuinka jokapäiväistä urbaania elämää koetaan ja eletään.  

Yksi tapa lähestyä paikkaan sidottua transnationaalisuutta on tutustua tutkittavien arkeen. 

Usein arki yhdistetään pelkästään paikallisiin ilmiöihin (Smith 2001: 117). Toistuvat askareet, 

velvollisuudet ja ajanviettotavat luovat arjen, ja myös toistuvat transnationaaliset toimet kuten 

puhelut tai rahanlähettämiset voidaan laskea arkeen mukaan. Tutkimusta toivotaan lisää 

myös ”keskitason” kohtalaisesta transnationaalisuudesta (Dunn 2010: 3). Tällä tarkoitetaan 

arjen mukana kulkevaa kohtalaista transnationaalisuutta, joka ei ehkä ole tutkittavien 

identiteetin ja toiminnan kaikista voimakkain kuvaaja, mutta kuitenkin oleellinen osa heidän 

elämää. Arjen kuvaaminen voi tuoda uusia tapoja nähdä transntationaaliset toiminnot. 

Uusiseelantilaisessa tutkimuksessa tutkijat kävivät syömässä maahanmuuttajanaisten kotona 

ja tutustuivat ruokaillessa maahanmuuttajien keinoihin olla yhteydessä kotimaahan myös 

vatsan kautta (Longhurst et al. 2009). Vanhoja ruoanlaittotottumuksia ei ollut hylätty, vaikka 

niitä oli jouduttu osin muuttamaan. Kotimaan ruokien valmistamista ja syömistä pidettiin 

yhtenä tapana olla yhteydessä kotimaahan, mutta toisaalta ruokaa pidettiin myös siltana 

uuteen kulttuuriin, sillä ruokalajit muuttivat väkisin jonkin verran muotoaan uudessa 

asuinmaassa (Longhurst et al. 2009). 

Muuttajien elämä on jatkuvaa neuvottelua transnationaalisesta kuulumisesta ja paikallisista 

kiintymyksistä, kun identiteettiä luodaan sekä ylirajaisesti että paikallisesti. 

Saksalaistutkimuksessa turkkilaiset maahanmuuttajat loivat arjen ympäristöään 

turkkilaisemmaksi muun muassa kauppojen, teehuoneiden ja turkkilaisen median esiin 

tuomisen avulla (Ehrkamp 2005: 362). Asuinaluettaan muokkaamalla muuttajat loivat uusia 

kuulumisen paikkoja, joissa näkyi sekä saksalaisuus että turkkilaisuus, ja maiden välillä 

tapahtuva yhteydenpito. 

2.3.3 Transnationaalisuuden yhteiskunnalliset vaikutukset 

 

Nykyajan muuttoliike on sekä seurausta globaaleista muutoksista että vahva voima tulevien 

muutosten takana, niin muuttajien lähtö- kuin kohdealueillakin (Castles 1998). 

Transnationaalisuuden tutkimisessa on keskitytty lähinnä kuvailemaan transnationaalisten 
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toimintojen luonnetta ja käytäntöjä, transnationaalisuuden synnyttämiä muutoksia on tutkittu 

vähemmän. Koska transnationaalisuus muuttaa perustavanlaatuisesti sekä ihmisten välisiä 

suhteita että ihmisten ja paikkojen välisiä suhteita, sillä on suuri rooli eritasoisten 

yhteiskunnallisten muutosten ymmärtämisessä (Yeoh 2005: 412). Lisääntyneet 

mahdollisuudet elää ylirajaisesti muuttavat ihmisten suhteita toisiinsa, mutta 

transnationaalisuudella voi olla suurempiakin yhteisöjä ja yhteiskuntia koskettavia 

vaikutuksia. Vertovec (2009) puhuu neljänlaisista transnationaalisuuden aikaansaamista 

muutoksista: sosio-kulttuurisista, poliittisista, taloudellisista ja uskonnollisista muutoksista. 

Kaikkiin muutoksiin liittyy pieniä jokapäiväisiä toimintoja, jotka jatkuessaan ja kasautuessaan 

saattavat saada aikaan kauaskantoisia muutoksia, niin muuttajissa ja heidän perheissään kuin 

laajemmissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa. Muutokset, joita transnationaalisuuden avulla 

voidaan tutkia, ovat eteenpäin liikkuvia prosesseja, jotka tapahtuvat yhdessä muiden 

globalisaation ilmiöiden mukana (Vertovec 2004: 972). Tämänhetkinen siirtolaisuus ja 

verkostot ovat ilmiöinä aivan erilaisia kuin muuttoliike vielä joitain vuosikymmeniä sitten. 

Vertovecin (2004: 972) mukaan joskus ilmiön suuruus todella on ratkaiseva tekijä: 

verkostoissa virtaavan informaation ja resurssien laajuus, intensiivisyys ja vauhti voi 

perusteellisesti muuttaa ihmisten toimintatapoja. 

Transnationaaliset käytännöt vaikuttavat kansallisvaltioihin niin muuttajien kohde- kuin 

lähtöalueillakin: lähtömaassa oman maan kansalaisia asuu toisessa maassa ja elää 

toisenlaisten sääntöjen mukaan, mutta elää silti transnationaalisten käytäntöjen kautta myös 

lähtömaahan. Muuton aikana ja heti muuton jälkeen transnationaalisilla sosiaalisilla siteillä 

voi olla merkittävä vaikutus muuttajan mahdollisuuksiin ja sopeutumiseen, etenkin silloin kun 

muuttaja on turvapaikanhakija. Kotimaasta pakenevan on usein pakko turvautua sosiaalisiin 

verkostoihin. Tsekin tasavallassa elävien armenialaispakolaisten sosiaaliset suhteet olivat 

merkittävässä roolissa sekä maahan saapumisen, asettumisen että seuraavien muuttopäätösten 

aikana (Klvanova 2009). Portes, Haller ja Guarnizo (2002) ovat tutkineet transnationaalisia 

liiketoimia vaihtoehtoisena sopeutumisen tapana Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa määriteltiin 

transnationaalisiksi yrittäjiksi ne vastaajat, jotka omistivat yrityksen tai muuten työllistivät 

itsensä, jotka matkustivat työn takia ulkomaille vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja joiden 

mielestä oman yrityksen menestys riippuu säännöllisestä yhteydenpidosta kotimaahan tai 

muihin maihin Yhdysvaltojen ulkopuolella. Viisi prosenttia kaikista tutkittavista oli 

transnationaalisia yrittäjiä, ja itsensä työllistävistä heitä oli 58 prosenttia (Portes et al. 2002: 

285). Transnationaalisilla yrityksillä on suuri merkitys maahanmuuttajien työllistämisessä, ja  
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lisäksi yritykset voidaan nähdä siltoina, jotka auttavat ylläpitämään ja jopa vahvistamaan 

siteitä kotimaahan (Portes et al. 2002: 293–294). 

Transnationaalisissa suhteissa ei ole pelkästään kyse henkilökohtaisista suhteista, vaan kyse 

voi olla myös elinkeinoista ja hyödykkeiden tuonnista ja viennistä, johon muuttoliike ja sen 

myötä syntyneet uudet yhteydet vaikuttavat. Transnationaaliset yritykset voivat tarjota 

ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajille helpomman polun uuteen asuinmaahan 

sopeutumiseen (Portes et al. 2002). Meksikosta Los Angelesiin muuttaneita ja heidän 

transnationaalisia suhteitaan käsittelevässä tutkimuksessa kävi ilmi, että Meksikoon virtaavien 

rahalähetysten lisäksi toiseen suuntaan virtaa meksikolaisia hyödykkeitä (Smith 2001: 75–79). 

Tämä virta Los Angelesiin on ollut katalyytti kasvusektorille, joka tuottaa työpaikkoja 

transnationaalisten etnisten yhteisöjen sosiaalisiin tiloihin (Smith 2001: 86). 

Rahalähetykset 

Tutkituin pysyvien ylirajaisten suhteiden vaikutus on rahan liikkuminen yli valtiorajojen. 

Rahaa lähettävät kaikenlaiset muuttajat: miehet, naiset, laillisesti ja ilman papereita 

muuttaneet, pysyvästi ja väliaikaisesti muuttaneet, työläiset ja korkeasti koulutetut.  Rahaa 

lähetetään monilla eri tavoilla: pankkien, rahanlähetys- ja muiden välitystoimistojen kautta, 

suoraan netissä, ammattikuriirien ja sosiaalisten verkostojen kautta (Vertovec 2009: 103). 

Maailmanpankin arvioiden mukaan vuonna 2009 lähetettiin kehitysmaihin noin 307 miljardia 

dollaria rahalähetyksiä, kun samana vuonna kehitysyhteistyöhön käytettiin huomattavasti 

vähemmän rahaa, noin 120 miljardia dollaria (Migration and Remittance 2010). Suomesta 

lähetettiin vuonna 2009 arviolta 18 miljoonaa euroa rahalähetyksinä (Eurostat 2010). Tämä 

tarkoittaa, että jokainen Suomeen muuttanut lähettää keskimäärin 77 euroa vuodessa. 

Esimerkiksi Saksasta rahaa lähetettiin 2,9 miljardia euroa ja Italiasta 6,7 miljardia euroa, joten 

Suomen luku on vielä suhteellisen pieni, mutta henkilöä kohden silti merkittävä. 

Rahalähetykset ovat elintärkeitä miljoonien ihmisten toimeentulolle. Ne vaikuttavat 

positiivisesti muun muassa rahan vastaanottajien ravitsemukseen, terveyteen, 

työmahdollisuuksiin ja asumisen laatuun. Rahalähetyksistä hyötyy suoraan usein vain 

muuttajan lähimmät sukulaiset, mutta on otettava huomioon, että hyödyt leviävät yleensä 

välillisesti laajemmalle. Taloudellisen kehityksen lisäksi muuttoliike ja rahalähetykset sekä 

sosiaaliset lähetykset voivat luoda positiivisia vaikutuksia tasa-arvoon, demokratiaan, 

terveyteen, ympäristön tilaan tai teknologian tuntemiseen (Vertovec 2009: 110). Vaikutusten 

luonteeseen ja laajuuteen vaikuttaa, kuka muuttaa, kuinka hän pärjää ulkomailla ja kuinka 
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syvästi hän pysyy yhteydessä juuriinsa rahan, tiedon ja ideoiden virran kautta (UNDP 2009: 

3). Etnografisten ja kyselytutkimusten perusteella rahaa lähetetään silloin, kun yksi tai 

useampi näistä ehdoista toteutuu: 1) kun lapset, puoliso tai vanhemmat eivät ole muuttajan 

mukana; 2) kun muuttaja on epävarmoissa oloissa kohdemaassa rasismin, 

maahanmuuttovastaisuuden, tai muunlaisen poliittisen, sosiaalisen tai taloudellisen syrjinnän 

vuoksi; 3) kun muuttajalla on turvattu toimeentulo, olkoon se määrältään tai lähteeltään 

millainen vain; 4) kun muuttaja kokee merkittävän statuksen heikentymisen muuton myötä ja 

rahalähetykset auttavat parantamaan statusta lähtömaassa; 5) kun rahaa vastaanottava paikka, 

olkoon kotikaupunki tai muu, tarjoaa vaihtoehtoisia taloudellisia mahdollisuuksia (Glick 

Schiller 2009: 25).  

Ghanalaisten transnationaalisia verkostoja tarkastelleessa tutkimuksessa rahalähetykset 

nähtiin tärkeinä kahdeksalla päivittäisen elämän osa-alueella. Nämä ovat asuminen, 

liiketoiminta mukaan lukien maanviljely, hautajaiset, kirkko, terveydenhuolto, koulutus, 

yhteydenpito ja yhteisön kehitysprojektit (Mazzucato 2010: 210). Alankomaihin 

muuttaneiden ghanalaisten arjen kulutuksen yli menevistä tuloista 35 prosenttia kului 

rahalähetyksiin. Lähetyksistä 40 prosenttia suuntautui verkostojen jäsenien tai 

organisaatioiden auttamiseen ja 50 prosenttia investointeihin. Ghanalaisverkostoa tutkittaessa 

selvisi, että apu ei liiku verkostossa vain yhteen suuntaan. Vasta muuttanut tai 

maahanmuuttoviranomaisten kanssa ongelmiin joutunut muuttaja voi joutua pyytämään 

kotimaan ystäviltä ja sukulaisilta apua. 

Rahalähetyksillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Rahalähetykset saattavat syrjäyttää 

paikallisia työpaikkoja ja tuloja, kasvattaa paikallisia asumisen ja ruoan hintoja, luoda 

eroavaisuuksia ja kateutta rahaa saavien ja saamattomien välille, vähentää arvostusta ja 

motivaatiota koulutusta kohtaan sekä luoda taloudellisen riippuvuuden kulttuurin (Vertovec 

2009; Eckstein 2010: 1652). Pessimistisemmin rahalähetyksiin suhtautuvat tutkijat 

muistuttavat myös, että kotimaahan lähetettyjä rahoja käytetään harvemmin yrityksiin 

investoimiseen tai muuhun tuottavaan toimintaan (de Haas 2010: 7).   

Valtiotasolla tarkasteltuna rahalähetysten positiiviset vaikutukset ovat epäselvemmät kuin 

perhe- tai kylätasolla. Merkkejä siitä, että muuttoliike voisi olla valtion tärkein työkalu 

hyvinvoinnin lisäämiseen, ei ole nähtävissä. Esimerkiksi Filippiineillä ja Meksikossa, 

kahdessa erittäin suuressa siirtolaisten lähtömaassa, kehitystä ei ole ollut valtiotasolla 

huomattavissa (Castles 2009: 459). Vaikka selvää vaikutusta valtion kehitystilanteeseen ei 
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olisikaan, on rahalähetyksillä silti suuri taloudellinen merkitys.  Rahalähetyksistä on tullut 

niin tärkeä tekijä valtioitten tämänhetkiselle ja tulevalle taloudelliselle tilalle, että niitä 

käytetään jopa maiden laina-arvioinneissa parantamaan valtion luottokelpoisuutta (Guarnizo 

2003).  

Jotta muuttoliikkeellä ja rahalähetyksillä olisi positiivisia vaikutuksia koko maan kehitykseen 

eikä pelkästään rahat vastaanottavaan perheeseen, on joissain maissa yritetty korvamerkitä osa 

rahoista kehitysprojekteihin. Tämä on kuitenkin hankalaa toteuttaa, etenkin koska monilla 

muuttajilla on huono kuva vanhan kotimaansa hallinnosta, eivätkä he välttämättä usko, että 

hallitus saisi rahoilla jotain hyvää aikaan (Vertovec 2009: 109). Yksi transnationaalisuuden ja 

rahalähetysten luoma taloudellinen muutos on lisääntyneet mikrorahoitusinstituutiot. 

Rahalähetykset, erityisesti kotiseutuyhdistysten kautta lähetetty raha, auttaa paikallisia 

mikrolainayhteisöjä kasvattamaan pääomaa ja tätä kautta annettavien lainojen lukumäärää 

(Vertovec 2009: 115–119).  

Sosiaaliset siirrot 

Muuttoliikkeen selvimmin nähtävissä olevat vaikutukset koetaan taloudellisella tasolla, mutta 

vaikutuksia on aina myös sosiaalisiin suhteisiin, kulttuuriin, kansallisiin politiikkoihin sekä 

kansainvälisiin suhteisiin (Castles 1998: 357). Yksi lähtömaassa muutoksia aikaansaava tekijä 

on maiden välillä liikkuvat sosiaaliset siirrot.  Sosiaalisia siirtoja ovat ideat, käyttäytymiset, 

identiteetit ja sosiaalinen pääoma, jotka virtaavat muuttoliikkeen myötä kohdemaan 

yhteisöistä lähtömaan yhteisöihin (Levitt 1998). Sosiologi Peggy Levittin (1998: 927).  

mukaan sosiaaliset siirrot kaipaavat huomiota kolmesta syystä: niillä on tärkeä mutta vähän 

tutkittu rooli transnationaalisten yhteisöjen synnyssä, ne tuovat muuton sosiaaliset vaikutukset 

esiin ja ne ovat potentiaalinen yhteisön kehitysapu  

Käytännössä siirrot tapahtuvat tavallisimmin paluumuuton, kotimaanvierailujen tai aktiivisen 

yhteydenpidon myötä. Tällöin muuttaneiden transnationaaliset käytännöt ja ideologiat 

muuttavat kotimaahan jääneiden elämää muutenkin kuin taloudellisesti (Vertovec 2004: 976).  

Levitt (1998) jakaa sosiaaliset siirrot kolmeen ryhmään: normatiivisiin rakenteisiin, 

käytännön toimintoihin ja sosiaaliseen pääomaan. Normatiiviset rakenteet ovat ideoita, arvoja 

ja käsityksiä, ja koskevat esimerkiksi ihmistenvälistä käytöstä, perheen sisäisiä vastuita, iän ja 

sukupuolen huomioon ottamista, naapuruuden ja yhteisöön osallistumisen periaatteita ja 

sosiaalisesti korkeampaan asemaan pyrkimistä. Normatiivisiin rakenteisiin kuuluu myös 

odotukset instituutioiden kuten kirkon, valtion tai tuomioistuimen toimintakyvystä. Myös 
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normit papiston, tuomareiden ja poliitikkojen käytöksestä kuuluvat tähän ryhmään (Levitt 

1998: 933). Tällaisia normatiivisia rakenteita voidaan siirtää kotimaahan tietoisesti kouluttaen 

tai esimerkin kautta. Esimerkiksi naiset, jotka saavat uudessa asuinmaassa enemmän vastuuta 

tai mahdollisuuden palkkatyöhön saattavat kertoessaan uudesta tilanteestaan vaikuttaa 

kotimaahan jääneiden naisten mahdollisuuksiin. Toisaalta muuttajat saattavat myös, 

tahattomasti tai tahallaan, luoda ”virheellisiä” sosiaalisia siirtoja. Esimerkiksi Thaimaasta 

Hollantiin muuttaneet naiset kertoivat haastatteluissa näyttävänsä kotimaahan uudesta 

elämästään vain parhaat puolet, antaen näin virheellisen kuvan ulkomailla asumisesta ja 

lisäten kotimaassa elävien halukkuutta muuttaa entisestään (Suksomboon 2008). 

Ideoiden virroilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia yhteiskunnallisiin normeihin ja 

luokkarakenteisiin, jos muuttajien siirtämät ideat leviävät ajan myötä laajemmin lähtöalueen 

yhteisöön (UNDP 2009: 71). YK:kin on ottanut esille sosiaalisten siirtojen mahdolliset 

vaikutukset, ja etenkin sosiaalisten siirtojen mahdollisia vaikutuksia naisten asemaan on 

tutkittu. Naiset voivat vapautua traditionaalisista rooleistaan sosiaalisten siirtojen avulla. 

Muuttajan uudessa kotimaassa opitut normit, kuten korkeampi avioitumisikä ja matalampi 

syntyvyys sekä suuremmat kouluttautumis- ja uraodotukset tytöille, voivat suodattua 

lähtömaahan (UNDP 2009: 76).  

Fargues (2006) ja Beine et al. (2008) ovat tutkineet hedelmällisyyteen liittyvien normien 

siirtymistä muuttoliikkeen myötä kohdemaasta lähtömaahan ja he huomasivat, että normit 

sekä siirtyvät että vaikuttavat todellisiin hedelmällisyyslukuihin lähtömaassa. Normien 

siirtymiseen voi vaikuttaa sekä suora kontakti muuttajien ja kotimaahan jäävien välillä, 

lähtömaan kansalaisten lisääntynyt yleinen mielenkiinto kohdemaan asioihin sekä median 

lisääntynyt uutisointi kohdemaasta, jos muuttoliikettä maiden välillä on paljon (Beine et al. 

2008). Normien siirtymistä on tarkasteltu myös Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen 

muuttoliikkeen ja Meksikon demokratiakehityksen välistä yhteyttä tutkimalla (Crow & Pérez-

Armendáriz  2010). Tutkimuksessa todettiin, että muuttoliike vaikuttaa sekä paluumuuttajien 

että Meksikossa asuvien meksikolaisten poliittiseen aktiivisuuteen ja käyttäytymiseen. 

 

Normatiiviset rakenteet muokkaavat toista Levittin (1998) mainitsemaa sosiaalisten siirtojen 

ryhmää eli käytännön toimintoja. Näitä toimintoja voivat olla esimerkiksi kotityöt, uskonnon 

harjoittamisen tavat tai yhteiskuntaan ja politiikkaan osallistumisen tavat. Organisaatioissa 

toimintatavat voivat liittyä esimerkiksi jäsenhankinnan tapoihin, strategioihin, 

johtamistapoihin ja organisaatioiden välisen yhteydenpidon tapoihin.  
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Kolmas sosiaalisen siirron ryhmä on sosiaalinen pääoma. Siihen kuuluu sellaiset sosiaaliset 

yhteydet, jotka voivat lisätä henkilön vaikutusvaltaa ja asemaa yhteisössä. Sosiaalisella 

pääomalla tarkoitetaan yksilön kykyä hallita resursseja olemalla jäsen sosiaalisessa 

verkostossa tai laajemmassa sosiaalisessa rakenteessa (Coleman 1988). Resurssit eivät ole 

sosiaalista pääomaa, mutta niiden hallinta on. Ulkomaille muuttavista sukulaisista voidaan 

olettaa olevan hyötyä tälläkin tavalla, ja toisaalta, jos ulkomailla asuva sukulainen ei auta 

kotiyhteisöä odotusten mukaisesti, voivat sukulaiset kärsiä tästä sosiaalisen pääoman 

heikentymisenä (Levitt 1998: 935).  

 

Sosiaaliset siirrot eivät ole automaattisia tai yleisesti kaikille samoja. Muuttaessaan ja uuteen 

kulttuuriin tutustuessaan ihmisillä on omat kehykset uusien kokemusten tulkitsemiseen ja 

maan normien ja tapojen omaksumiseen (Levitt 1998: 930). Muuttajasta riippuu, kuinka 

paljon hän omaksuu uuden asuinpaikkansa tapoja vai jättäytyykö hän pääosin ulkopuolisen 

tarkkailijan rooliin. Osa vanhoista tavoista ja ajatuksista jää täysin ennalleen, osa vaihdetaan 

kokonaan uusiin, ja usein vanhaan kulttuuriin ja ajattelutapaan lisätään uusia osia. Vaikka 

uudessa maassa asuvan ajatuksissa, normeissa ja käyttäytymisessä tapahtuisi suuriakin 

muutoksia, ei tämä tarkoita automaattisesti kaiken siirtymistä edelleen kotimaahan. Vain 

joitain uusia ideoita ja tapoja lähetetään ja niistä vain jotkut otetaan vastaan ja hyväksytään. 

Muutoksia ei ala tapahtua automaattisesti muuttoliikkeen myötä, eivätkä kaikki sosiaaliset 

siirrot tuota positiivisia vaikutuksia lähtöalueelle. Lähtö- ja kohdemaan fyysinen ja 

kulttuurinen etäisyys vaikuttavat sosiaalisten siirtojen kulkuun. Jos maiden välillä ei ole 

suuria eroja, ei sosiaalisia siirtojakaan luultavasti synny kovin paljon. Toisaalta jos 

asuinpaikkojen erot ovat todella suuret, uusien ajatusten omaksuminen vanhassa kotimaassa 

saattaa tapahtua hyvin hitaasti.  Arvorakenteiden ollessa lähellä toisiaan lähetyksiä on 

helpompi omaksua. Jos siirrot tuovat aivan uudenlaisia ideoita tai toimintaa, on niiden 

hyväksyminen vaikeampaa (Levitt 1998: 940). 

Sosiaalisten siirtojen reitit ovat selvemmät ja yksiselitteisemmät kuin muilla globaaleilla 

kulttuurien leviämisen tyyleillä (Levitt 1998: 936). Globaalit kulttuurit tuntuvat leviävän kuin 

itsestään ilman, että suoria siirtoja voisi tarkastella. Sosiaaliset siirrot erottuvat muista 

globaaleista muutoksista myös systemaattisuudella ja tarkoitushakuisuudella. Kolmas erottava 

tekijä on yhteyksien henkilökohtaisuus. Sosiaaliset siirrot kulkevat sellaisten ihmisten välillä, 

jotka tuntevat toisensa tai joilla on yhteisiä tuttavia. Levitt (1998: 936) pitää tämän 

huomioimista tärkeänä, sillä sosiaaliset siirrot erottuvat muualta tulevasta tiedosta sillä, että 
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niillä on suositukset mukanaan. Henkilökohtainen kommunikaatio erottuu kasvottomasta 

massatuotetusta globaalin kulttuurin diffuusiosta. Sillä, kuka viestin tuo, on valtava vaikutus 

sen vastaanottoon. Henkilökohtaisesti sukulaisilta ja ystäviltä ideoiden ja tiedon saaminen on 

hyvin erilainen tilanne kuin esimerkiksi median luomat kuvat eri kulttuureista tai 

kehitysyhteistyöntekijöiden neuvojen kuunteleminen.  

Sosiaaliset siirrot ovat vain yksi muutoksen katalysaattoreista lähettäjämaissa. Siirtojen 

vaikutusten luonteeseen ja laajuuteen vaikuttavat siirrot itse, transnationaalinen järjestelmä 

kokonaisuudessaan, viestintuoja, kohdeyleisö, erot maiden välillä ja itse siirtoprosessi (Levitt 

1998). Lähetettävien ideoiden, tiedon, ajatusten, asenteiden ynnä muun hankaluutena voi olla 

esimerkiksi monimutkaisuus, epäselvyys ja hämmennyksen aiheuttaminen. Dominikaanisessa 

tasavallassa miehiä, rikkaampia muuttajia, vanhempia yhteisön jäseniä ja pitkäaikaisia johtajia 

kuunneltiin herkemmin (Levitt 1998: 939). Esimerkiksi tasa-arvoon vaikuttaminen 

sosiaalisten siirtojen kautta voi vaikeutua, jos naisia, joilla on luultavasti enemmän sanottavaa 

tasa-arvosta uudessa asuinmaassa kuin miehillä, ei kuunnella. Joskus rahalähetysten avulla 

voidaan painostaa vastaanottamaan myös sosiaalisia lähetyksiä, jos vastaanottaja on 

riippuvainen lähettäjästä. Vastaanottajan sukupuoli, luokka ja elämäntilanne vaikuttavat myös 

lähetysten vaikutuksiin. Esimerkiksi naiset, joilla on joitain omia tuloja, ovat vapaampia 

vastaamaan (respond) lähetyksiin (Levitt 1998: 939). Sosiaaliset siirrot yksinään eivät voi 

tuoda positiivista muutosta lähtöalueelle, mutta ne voivat olla työkalu joiden avulla 

muutokseen voidaan pyrkiä. Terveyteen ja koulutukseen liittyvät käytännöt voivat tuoda 

positiivisia muutoksia, kuten myös uusien yritystaitojen tai yhteisön organisoitumisen tapojen 

oppiminen (Levitt 1998: 994). Sosiaalisilla siirroilla saattaa olla suuri merkitys myös silloin, 

kun diasporassa elävä transnationaalinen yhteisö pyrkii luomaan rauhaa kotimaassaan, 

esimerkiksi Somaliassa. Kotimaastaan paenneet voivat saada uudesta asuinmaastaan 

uudenlaisia työkaluja ja yhteistyötahoja rauhan ja kehityksen edistämiseksi kotimaassa (Horst 

et al. 2010).  

Transnationaalisuus ja integraatio 

Suuri osa transnationaalisuutta käsittelevästä kirjallisuudesta koskee muuttajien integraatiota 

(Faist 2010b: 1676). Tutkijat ovat huolissaan siitä, kuinka poliitikot ja media Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa käsittelevät transnationaalisuutta eniten huolestumalla integraatiosta ja 

ulkomaille kantavien siteiden mahdollisesta uhasta kansalliselle turvallisuudelle (Glick 

Schiller 2009: 15). Suomessa media ei ole juuri nostanut esille maahanmuuttajien yhteyksiä 

kotimaihinsa, kunnes viime syksynä terrorismitutkinnan uutisoinnissa otettiin esiin Suomeen 
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Somaliasta muuttaneiden yhteyksiä ulkomaiseen terroristiliikkeeseen sekä rahalähetyksiä, 

joita on saatettu käyttää terrorismin rahoittamiseen (Krp: Suomen terrorismitutkinta 2011). 

Muuttoliikkeen kanava ja laillisuus, muuttohistoria, yhteisön rakenne, kotimaan poliittinen 

tilanne, taloudellinen tilanne ja monet muut seikat vaikuttavat siihen, kuinka paljon yhteyttä 

kotimaahan on mahdollista pitää. Kiinteä yhteys kotimaahan ei tarkoita, ettei muuttaja voisi 

integroitua asuinmaahansa sillä kuuluminen, lojaalius ja kiintymys eivät ole nollasummapeliä 

(Vertovec 2009: 78). Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että ne muuttajat, jotka 

osallistuivat eniten transnationaalisiin toimintoihin, olivat todennäköisimmin työllistyneitä, 

olivat taloudellisesti vakaassa elämäntilanteessa ja olivat äänestäneet edellisissä vaaleissa 

(Jayaweera & Choudhury 2008: 99–100). Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin 

vastaajien transnationaalisten käytäntöjen ja trasnsnationaalisen identiteetin voimakkuutta 

suhteessa integraatioon, eikä tuloksista ollut pääteltävissä, että transnationaalisuus vähentäisi 

integraatiota (Snel et al. 2006).  

 

Uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen ja transnationaalinen toiminta eivät ole keskenään 

ristiriidassa, vaan usein juuri hyvin isäntämaahan sopeutuneet vakaat maahanmuuttajat ovat 

aktiivisia transnationaalisissa verkostoissa (Portes 2003:887). Vertovec (2009: 82) uskoo, että 

tärkeämpänä sekä integraation että transnationaalisen aktiivisuuden mahdollistajana on 

itseluottamus eli se, että uskalletaan sitoutua toisiin ihmisiin ja paikkoihin. Muuttajan 

sosiaalisiin suhteisiin ja asuinmaahan sopeutumiseen vaikuttaa luonnollisesti myös uudessa 

asuinmaassa vietetty aika sekä muuttajan henkilökohtainen tilanne. Transnationaalisia suhteita 

enemmän integraatioon saattaa vaikuttaa sosiaalisten suhteiden rajautuminen muihin 

muuttajiin. Tutkimuksessa Tsekin tasavaltaan muuttaneista armenialaisista sosiaaliset suhteet 

toisiin muuttajiin olivat tärkeitä yhteiskuntaan sopeutumisessa esimerkiksi työnhankintaan tai 

oleskelulupa-asioihin liittyvän tiedon hankinnassa, ja kauemmin maassa asuneiden ja jo 

paikallisiin suhteita luoneiden muuttajien kautta on myös helpompaa saada itse kontaktia 

valtaväestöön (Klvanova 2009) Liian tiukat suhteet muihin muuttajiin saattavat kuitenkin 

vähentää mahdollisuutta sopeutumiseen ja valtaväestöön tutustumiseen. 

 

2.4 Verkostoteoriat tutkimuksen taustalla 

 

Globalisaation ja sen aiheuttaman tilan problematisoitumisen myötä verkostojen tutkiminen 

on yhä useammin lähtökohtana tilojen tarkasteluun. Verkostot ovat nykypäivänä usein 
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mukana yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelussa, keskusteltaessa niin taloudesta, 

politiikasta, sosiaalisista suhteista kuin muuttoliikkeeseenkin liittyvistä ilmiöistä (mm. 

Castells 2000, Eriksson 2009). Verkostoja analysoitaessa voidaan ottaa huomioon muun 

muassa verkoston koko, tiheys, limittyneisyys, siteiden lujuus, verkoston kestävyys, 

saavutettavuus, yleisyys ja sisältö (Vertovec 2009: 34). Castells (2000) kuvaa verkostoja 

niissä tapahtuvien pääoman, informaation, teknologian, mielikuvien, äänien ja symbolien 

virtojen kautta, jotka informaatioteknologia mahdollistaa.  Kuten transnationaalisuuden 

käsitteessäkin, oleellisinta verkostoissa on ihmisten väliset yhteydet ja kommunikaatio. 

Verkostosuhteet ymmärretään usein vastavuoroisiksi siten, että verkoston osat määrittävät 

toisiaan (Eriksson 2009). Verkostot ovat rajattomampia kuin paikkoihin sidotut 

tutkimuskohteet, sillä verkosto sulkee ihmisiä sisäänsä, mutta ei rajaa ketään automaattisesti 

ulos (Eriksson 2009). Granovetterin (1973) mukaan verkostojen analysointi onkin 

hedelmällisin tapa luoda siltaa mikro- ja makrotason ilmiöille. Yksittäiset vuorovaikutukset 

muuttuvat laajemmiksi rakenteiksi verkostojen myötä, ja verkostot kytkeytyvät takaisin 

pieniin ryhmiin.  

Sosiaalisia verkostoja tutkimalla voidaan tutkia yhteisöjä ilman, että keskityttäisiin vain 

paikkoihin joissa ihmiset asuvat. Tällöin paikkojen sijasta keskitytään ihmisten välisiin 

suhteisiin. Sosiologi Barry Wellmanin (1999: 17–19) mukaan tällä analyysitavalla on kolme 

etua: 1) Se välttää oletuksen siitä, että ihmiset ovat väistämättä vuorovaikutuksessa naapurien, 

sukulaisten tai muiden rajattujen yhteenkuuluvuuksien kanssa. 2) Sosiaalisia verkostoja 

tutkimalla voidaan tutkia eri mittakaavojen yhteyksiä, ihmistenvälisistä 

maailmanjärjestelmään (world system) ja arkipäivän yhteyksistä laajoihin yhteiskunnallisiin 

muutoksiin. 3) Sosiaalisten verkostojen tutkimuksessa on kehitetty sarja määrällisiä ja 

laadullisia menetelmiä löytämään, kuvailemaan ja analysoimaan ihmistenvälisten verkostojen 

olemusta, koostumusta, rakennetta ja toimintoja. Sosiaalisia verkostoja tutkimalla voidaan 

huomata, että yhteisöt eivät ole hävinneet, ne ovat vain yhä harvemmin traditionaalisia 

naapurustoihin perustuvia yhteisöjä (Wellman 1999).   

Verkostojen rakennuspalikoita eli sosiaalisia suhteita voidaan Mark Granovetterin (1973) 

mukaan jakaa heikkoihin ja vahvoihin suhteisiin. Suhteiden vahvuus määritetään muun 

muassa yhdessä vietetyn ajan, tunnesiteiden intensiivisyyden, intiimiyden ja vastavuoroisten 

palvelujen avulla. Usein, mitä vahvempi side kahden ihmisen välillä on, sitä enemmän heillä 

on yhteisiä kontakteja. Esimerkiksi samaan sukuun kuuluvilla voi olla paljon vahvoja siteitä 

samoihin ihmisiin, mutta heikot siteet esimerkiksi työn kautta tutuiksi tulleisiin ihmisiin 
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voivat olla samaan verkostoon kuuluvilla hyvin erilaiset. Vahvat siteet muodostavat usein 

sulkeutuneita verkostoja ja heikot siteet voivat puolestaan luoda ”siltoja” verkostojen välille.  

Sillat voivat siis yhdistää ihmisiä yksittäisten verkostojen välillä. Kaikki heikot siteet eivät ole 

verkostoja yhdistäviä siltoja, mutta Granovetterin (1973) mukaan heikot siteet ovat siltoja 

todennäköisemmin kuin vahvat siteet.  Tällä logiikalla heikoilla siteillä on enemmän 

vaikutusta esimerkiksi uusien ideoiden leviämisessä, koska ne ulottuvat verkostoista toisiin. 

Siltoina toimivat heikot siteet voivat vaikuttaa esimerkiksi yhteisöjen toimivuuteen ja 

aktiivisuuteen. Se, että yhteisö toimii yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi edellyttää, että 

yhteisöön kuuluvilla ihmisillä on jonkinlaisia suhteita toisiinsa. Esimerkiksi järjestöjen ja 

työpaikkojen kautta syntyy helposti heikkoja siteitä ihmisten välille, kun sukulaisuus taas 

tarkoittaa usein vahvoja siteitä. Jos ihmisten kaikki sosiaaliset suhteet ovat sukulaisten välisiä 

vahvoja siteitä, voi esimerkiksi yhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttaminen olla vaikeaa, 

koska yksittäiset verkostot eivät ole juuri yhteydessä toisiinsa. Heikkojen siteiden voidaan 

ajatella mahdollistavan yksilöiden integroitumisen yhteisöön, kun vahvat siteet taas saattavat 

johtaa yhteisön sirpaloitumiseen (Granovetter 1973). 

Nykyaikaisten yhteisöjen siteet ovat Wellmanin (1999) mukaan kapeita, erikoistuneita 

suhteita, ei laajasti tukevia suhteita. Ihmiset eivät ole enää automaattisesti jäseniä 

traditionaalisissa tiheissä ja tiukasti yhdessä pysyvissä yhteisöissä, vaan taktikoivat harvoissa, 

väljästi sidotuissa ja jatkuvasti vaihtuvissa verkostoissa. Tällöin heikkojen siteiden määrä 

kasvaa. Yhteisöt ovat muuttaneet ulos naapurustoista ja ovat laajalle levinneitä verkostoja. 

Tällöin paikkaan sidotut verkostot eivät ole enää yhtä suuressa osassa ihmisten elämää kuin 

aikaisemmin, ja toisaalta heikot siteet ovat yleisempiä verkostojen häilyvyyden takia. 

Internetin välityksellä luodut ja ylläpidettävät verkostot on usein kohdistettu kapeaan ryhmään, 

mutta suhteet voivat olla heikkoja tai vahvoja (Wellman et al. 1996). Samalla yksityinen 

intiimisyys on korvannut julkisen seurallisuuden, kun koti on yhä useammin 

tapahtumapaikkana vuorovaikutukselle (Wellman 1999: 28).  Tämä tarkoittaa, että verkostot 

ovat suoremmassa kontaktissa kotiin ja yksityiselämään kuin aiemmin, joka puolestaan 

kuulostaa Granovetterin vahvojen siteiden lisääntymiseltä. Materiaalisesti hyvinvoivissa 

yhteisöissä tärkeintä on emotionaalisuus ja sosiaalisuus, mutta köyhemmissä yhteisöissä 

taloudellinen apu, apu työnhaussa ym. ovat tärkeämpiä ja verkostot ovat pääosassa resurssien 

hankinnassa (Wellman 1999: 24–31).   

Muuttoliikkeen voidaan nähdä sekä luovan sosiaalisia verkostoja että olevan riippuvainen jo 

olemassa olevista verkostoista. Siirtolaisverkostoista on perinteisesti puhuttu silloin, kun on 
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selitetty muuttoliikkeen syntyä, kasvua ja suuntaa (ks. Massey et al. 1993). Tällöin verkostot 

voivat toimia esimerkiksi puskurina muuton kustannuksille ja häiriöille, auttaa säilyttämään 

yhteyden lähtöalueeseen, vaikuttaa päätökseen siitä, kuka yhteisöstä tai kotitaloudesta 

muuttaa ja mihin, toimia kanavana informaatiolle ja muille resursseille sekä muokata 

muuttoliikkeen kokoa ja vauhtia (Gurak & Caces 1992). Idea sosiaalisista verkostoista on 

kuitenkin tullut yhä suositummaksi yhteiskuntatieteissä ja muuttoliikkeen tutkimuksessa  

perinteisen muuttoliikkeen selittämisen lisäksi myös muilla tavoin, sillä sen avulla voidaan 

ylittää eri mittakaavojen tarkastelukohteita ja yhdistää rakenteet, instituutiot ja toimijat 

(Samers 2010: 35). Muuttoliikejärjestelmien teoriassa perusideana on, että kaikki muutot 

voidaan nähdä makro- ja mikrorakenteiden vuorovaikutuksen synnyttäminä (Castles & Miller 

2009:28). Makrorakenteilla viitataan laajoihin institutionaalisiin tekijöihin ja 

mikrorakenteiden ajatellaan sisältävän muuttajien omat verkostot, käytännöt ja uskomukset 

(Castles & Miller 2009:28). 

Muuttoliikkeen tutkiminen verkostojen avulla ei siis ole ongelmatonta, mutta perusteltua. 

Suurin osa muuttajaverkostoista syntyy tiiviistä perheyhteyksistä, mutta tarve monipuolisille 

resursseille vaikuttaa verkostoihin niitä avaavasti ja laajentavasti (Gurak & Caces 1992: 135). 

Verkostoyhteisö voi lisätä lähtöalueelle lähetettäviä resursseja ja niiden laatua sekä lisätä 

muuttajien kiinnittymistä kohdemaan yhteiskuntaan. Muuttajaverkostot voidaan nähdä muun 

muassa selviytymisstrategiana, sopeutumisen apuna, integraation apuna, eristäjänä 

kohdeyhteiskunnasta, ketjumuuton ylläpitäjänä, muuton mahdollistajana, yhteydenpidon 

mahdollistajana, verkoston leviämisen mahdollisuuksien näkökulmasta tai verkostoon 

sitoutumisen näkökulmasta, monen tason näkökulmasta, kanavana lähtöalueen resursseille, 

lähtöalueen tukiverkostona jne. (Gurak & Caces 1992). Hedelmällinen lähestymistapa 

siirtolaisverkostojen ja transnationaalisen urbanismin tutkimiseen voisi olla kaupungin 

sosiaalisessa tilassa sijaitsevien sosiokulttuuristen, poliittisten ja taloudellisten verkostojen 

analyysi, huomioiden että sosiaalinen tila voidaan ymmärtää transpaikallisuutena sekä 

muuttuvana rajat ylittävänä tilana (Smith 2001:174). Michael Peter Smith (2001:153) 

mainitsee kolme kysymystä, jotka etnosfäärissä urbaania kenttätutkimusta tekevien tulisi 

muistaa pitää mielessä: 1. ”Kenestä välität, missä?”, 2. ”Mitä vastavuoroisia velvollisuuksia 

ylläpidät, missä?” ja 3. ”Miksi ja kuinka aktiivisesti pidät yllä näitä spatiaalisesti laajalle 

ulottuvia suhteita?”  
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3. Tutkimusasetelma  

3.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen menetelmällinen lähestymistapa 

 

Tutkimuksen ytimessä on halu ymmärtää tutkimukseen valikoituneiden maahanmuuttajien 

sosiaalisia verkostoja sekä paikallisten ja transnationaalisten suhteiden osuuksia ja 

ominaisuuksia näissä verkostoissa. Tutkimuksessa vertaillaan tutkittavien 

transnationaalisuutta kirjallisuuden antamaan kuvaan maahanmuuttajien 

transnationaalisuudesta. Pyrkimyksenä on luoda kuva tutkittavien arjesta tavalla, joka valaisee 

yksittäisten muuttajien kokemusten kautta jollain tavalla yleisemmin maahanmuuttajien 

maailman muotoutumista erilaisten verkostojen ympärille. Lisäksi tutkimuksessa koetetaan 

yhden esimerkin kautta selvittää, kuinka maahanmuuton tai ylirajaisten verkostojen 

tutkiminen onnistuu ilman metodologista nationalismia tai etnisen linssin käyttöä.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Ketkä käyttävät Hämeentien rahanlähetyspalveluja? 

2. Millaisia sosiaalisia verkostoja Hämeentien palveluja käyttävillä maahanmuuttajilla on?       

 Kuinka transnationaaliselta haastateltavien elämä näyttää sosiaalisten verkostojen 

valossa? 

 Mitä vaihtoja verkostoissa tapahtuu?                                                                                                               

Pyrkimyksenä on kuvata Hämeentien etnisiä palveluita ja niiden käyttäjiä, ja yleisemmän 

esittelyn jälkeen tarkentaa katse rahanlähetyspalvelujen käyttäjien sosiaaliseen elämään ja 

verkostoihin. Toteutin tutkimuksen tapaustutkimuksena Helsingin Hämeentiellä. 

Tapaustutkimus on tutkimustapa ja -strategia, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä 

tutkittavasta ilmiöstä (Laine et al. 2007: 9-10).  Tyypillisessä tapaustutkimuksessa tavoitellaan 

ilmiön kuvailemista, esimerkiksi käyttäen havainnointia tai etnografista tutkimusta osana 

aineistonhankintaa (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010). Näin on myös tässä tutkimuksessa. 

Hämeentien alueeseen tutustuttiin havainnoiden ja kauppiaiden haastatteluin ennen 

rahanlähettäjien haastatteluja. Myös haastatteluja tehtäessä havainnointi oli yhtenä aineiston 

keruumetodina koko ajan mukana. Koska haastattelut tapahtuivat samassa paikassa kuin rahan 

lähettäminenkin, haastattelujen välissä oli aikaa havainnoinnille. Tapaustutkimuksen hyvänä 

puolena on analyysin aineistolähtöisyys: monia eri aineistonkeruutapoja käytettäessä 

tutkimusaihetta parhaiten valaisevat tulokset ovat hyvin saavutettavissa.  
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Tapaustutkimuksen lähtökohtana on tuottaa tietoa paikkaan ja aikaan sidotuista olosuhteista, 

ilmiöistä, prosesseista, merkityksistä ja tiedosta (Malmsten 2007). Se on hyvä lähestymistapa, 

kun tutkitaan jonkin asian nykytilannetta todellisessa elämässä tai kun halutaan tarkastella 

ilmiötä kokonaisvaltaisesti (Häikiö & Niemenmaa 2007: 43). Tapaustutkimuksessa on tärkeää 

tehdä tutkimusprosessi näkyväksi, jolloin tutkimusraportin lukija saa selville, miten 

tutkimuksen johtopäätöksiin on päädytty (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010). Teen 

tutkimusprosessin näkyväksi kertomalla mahdollisimman paljon aineistonkeruusta ja siihen 

liittyvistä haasteita.  Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhtä tai useampaa tapausta, jossa voi olla 

myös alayksiköitä. Hämeentiellä tapaustutkimus käsittelee rahanlähetyspalveluja käyttäviä 

asiakkaita. Rahanlähettäjät ovat tutkimusyksiköitä mutta laajemmin tutkittavaan tapaukseen 

liittyvät Hämeentien etniset palvelut, liikkeiden henkilökunta ja asiakkaat. Tapaus ja 

tutkimusyksikkö eivät siis ole välttämättä aina samat tapaustutkimuksessa. 

Tutkimuskohde voidaan valita niin, että tutkittava tapaus on joko a) mahdollisimman 

tyypillinen, b) jonkinlainen rajatapaus esimerkiksi teoriaa testattaessa c) ainutkertainen, 

poikkeuksellinen tai opettava tai d) paljastava, jolloin tutkijan on mahdollisuus päästä kiinni 

ennen tutkimattomaan ilmiöön (Syrjälä & Numminen 1988, cit. Saarela-Kinnunen & Eskola 

2010). Tässä tutkimuksessa on kyse sekä tyypillisestä että paljastavasta tapauksesta, sillä 

rahanlähetyspaikkoja tai rahanlähettäjiä ei ole Suomessa juuri tutkittu, ja näin ollen 

tutkimuksen avulla on mahdollista tuoda esiin uusia näkökulmia Hämeentien palveluihin ja 

palveluja käyttäviin maahanmuuttajiin, vaikkei tutkimusaluetta ole valittu sen erityisyyden tai 

paljastavuuden vuoksi.  

3.1 Rahanlähettäjien puolistrukturoidut haastattelut  

 

Aiempia tutkimuksia Suomeen muuttaneiden transnationaalisista ja paikallisista suhteista ei 

juuri ole, ja tilastotiedonkin puuttuessa kvalitatiivinen tutkimusmetodi ja haastattelut 

aineistonkeruun menetelmänä tuntuivat luontevilta. Esimerkiksi tietoa siitä, mitkä ryhmät 

käyttävät Hämeentien palveluja, ei ole, joten paikan päällä tehty aineiston keruu oli ainoa tapa 

lähestyä juuri tätä ryhmää. Alustavien kauppiaiden haastattelujen mukaan kaikissa 

Hämeentien liikkeissä on asiakkaita melko tasaisesti eri etnisistä ryhmistä, joten tietyn 

synnyinmaan tai etnisen ryhmän perusteella tehty rajaus ei tuntunut järkevältä. 

Transnationaalisuutta käsittelevään kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen en halunnut lähteä 

tutkimaan aihetta metodologisen nationalismin kautta, jollei se olisi ehdottomasti tuntunut 

tavalta, joka valaisee aihetta parhaiten. Aineiston kerääminen Hämeentien liikkeistä rajasi 
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mahdolliset metodit käytännössä havainnoinnin lisäksi kyselyyn ja haastatteluun. Aiheen 

monitulkintaisuuden vuoksi kyselyt olisivat luultavasti jääneet helposti täyttämättä, varsinkin, 

jos kukaan ei olisi ollut paikan päällä selventämässä kysymyksiä. Tästä syystä päätin, että 

haastattelu on paras tapa kerätä aineistoa tästä aiheesta.  

3.1.1 Aineiston kerääminen Hämeentiellä 

 

Haastattelut tehtiin kolmena päivänä huhtikuun alussa keväällä 2011 noin kello 10–18.  

Haastattelupaikkoina oli kolme rahanlähetyspalvelua tarjoavaa liikettä Hämeentien varrella: 

Western Union, Taj Mehal Afro Asian Market ja Dahabshiil (kuva 2).  

                            

Kuva 2. Rahanlähetyspaikat joissa haastattelut tehtiin. 

Minulle kerrottiin liikkeissä, että rahanlähetys vilkastuu alkukuussa selvästi, kun ihmiset 

saavat palkat ja tuet, joten haastattelut kannattaa tehdä silloin. Western Unionissa tärkein 

palvelu on rahanlähetys, mutta sieltä voi lisäksi ostaa puhelukortteja ulkomaanpuheluita 

varten tai soittaa paikanpäällä. Taj Mehal Afro Asian Marketissa on ruokakaupan yhteydessä 

Ria-rahanlähetyspalvelu. Dahabshiil on keskittynyt pelkästään rahanlähetykseen. Western 

Union ja Ria ovat maailmanlaajuisia rahanlähetyspalveluja, joilla on asiakkaita kaikilta 
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mantereilta. Dahabshiil on maailman suurin afrikkalainen rahanlähetyspalvelu, joka on 

keskittynyt erityisesti Afrikan sarven ja Itä-Afrikan rahaliikenteeseen. Hämeentien 

Dahabshiilissä valtaosa rahanlähettäjistä on somaleita, mutta asiakkaana on myös muita 

afrikkalaisia ja aasialaisia. 

Haastateltaviksi pyydettiin kaikkia rahanlähetyspalveluja käyttäviä asiakkaita, mitään 

karsintaa ei tapahtunut etnisen taustan tai muiden kriteerien perusteella. Toki kaikkia 

asiakkaita ei ehditty pyytämään haastateltavaksi, jos edellinen haastattelu oli vielä kesken. 

Kaikki asiakkaat eivät halunneet mukaan tutkimukseen. Monet kieltäytyivät kiireeseen 

vedoten, ja muutamalla vähäinen kielitaito esti haastattelun teon. Kieltäytyjistä suurempi osa 

oli naisia kuin miehiä, muuten haastattelusta kieltäytyjiä tuntui olevan tasaisesti eri-ikäisistä ja 

eri etnisiin ryhmiin kuuluvista asiakkaista.  

Haastattelut tehtiin heti rahanlähettämisen jälkeen, ja vastaukset kirjattiin 

haastattelulomakkeisiin (liite 2). Kyseessä oli puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelun 

teema oli selvästi rajattu ja haastateltaville esitettiin paljon suoria kysymyksiä, mutta toisaalta 

haastateltaville annettiin mahdollisuus kertoa aiheeseen liittyvistä asioista miten he itse 

halusivat. Koska mielenkiinto kohdistui muutamaan kysymykseen sosiaalisista suhteista, 

haastattelut olivat aihealueeltaan melko rajattuja. Haastattelut kestivät varttitunnista 40 

minuuttiin. Haastattelut olivat luonteeltaan melko kyselynomaisia, vastaukset haluttiin 

tiettyihin kysymyksiin. Kyselynä aineiston kerääminen olisi tuskin kuitenkaan onnistunut, 

sillä sosiaalisten verkostojen termin tulkitseminen on kovin henkilökohtaista eivätkä vastaajat 

olisi kenties ymmärtäneet kysymyksiä samalla lailla. Lisäksi moni olisi saattanut jättää 

vastaamatta kyselyyn monitulkintaisen ja käsitteellisen aiheen vuoksi.  

Haastatteluissa keskityttiin tutkittavien sosiaalisiin suhteisiin. Aluksi kysyin yleisesti, keihin 

tutkittavat pitävät yhteyttä ja keitten kanssa he kommunikoivat. Yleisen kysymyksen jälkeen 

kysyin tarkemmin ylirajaisista suhteista ja paikallisista / Suomen rajojen sisälle sijoittuvista 

suhteista. Haastatteluissa käytiin läpi, minkälaisia suhteita ja sosiaalisia verkostoja vastaajat 

ovat muodostaneet, millaisiin suhteisiin tärkeimmät verkostot liittyvät, kuinka paljon eri 

verkostoissa pidetään yhteyttä ja millä tavoin yhteyttä pidetään. Lisäksi keskusteltiin tavaran 

lähettämisestä ja sosiaalisista siirroista sekä rahanlähetyspalvelun valitsemisesta ja 

mahdollisista sosiaalisista kontakteista liikkeessä. Haastattelun lopuksi piirsimme tutkittavan 

sosiaalisista verkostoista kuvion Vennin diagrammia mukaillen. Ideana oli saada kaikki 

sosiaaliset suhteet yhteen kuvioon niin, että etäisyys kuvion keskipisteestä eli vastaajasta 
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kertoisi fyysisen etäisyyden ja eri verkostojen ympärille tulevan ympyrän koko kertoisi 

verkoston tärkeydestä. Jokaisen ryhmän kohdalle kirjattiin myös summittainen arvio 

yhteyksien lukumäärästä. Verkostokuvioiden piirtäminen oli mielenkiintoista ja toi usein vielä 

jotain uutta tietoa, mutta valitettavasti tällaisessa tutkittavalle yllättäen tulleessa ja melko 

nopeassa haastattelutilanteessa kuvion piirtämiseen ei jaksettu keskittyä. Kaikissa 

haastatteluissa piirrettiin jonkinlainen kuvio, mutta aina haastateltava ei jaksanut paneutua 

siihen niin paljon, että kuviota kannattaisi tulkita syvällisesti. Tutkittavia olisi varmaan 

pitänyt perehdyttää kuvion merkitykseen enemmän, ja toisaalta haastattelutilanteen olisi tullut 

olla rauhallisempi, jotta kuviota olisi maltettu piirtää rauhassa. 

3.1.2 Haastateltavat 

 

Haastateltavien valitseminen rahanlähetyspalvelujen käyttäjistä tarkoittaa, että vastaajien 

ryhmä ei ole satunnainen otos kaikista Suomessa asuvista maahanmuuttajista. Kaikki 

muuttajat eivät pidä yllä transnationaalisia suhteita, eivätkä kaikki transnationaalisten 

suhteiden ylläpitäjistä lähetä tai vastaanota rahaa sitä varten olevissa liikkeissä. Suuri osa 

yhteydenpidosta tapahtuu internetissä, esimerkiksi sähköpostien, Skype-puheluiden tai 

Facebookin kautta (Hamel 2009; Vertovec 2009). Myös rahaa voi lähettää kotimaahan 

siirtämällä sen rahanlähetysfirmalle nettipankissa ilman, että tarvitsee itse käydä toimistossa. 

Verkkoasiointia tapahtuu kuulemma paljon, sekä Taj Mehalissa että Dahabshiilissa 

henkilökunta arvioi, että noin 70 prosenttia rahanlähetyksistä tapahtuu verkkopankin kautta.  

Haastatteluaineisto ei siis kuvaa Suomessa eläviä maahanmuuttajia kokonaisuutena. 

Esimerkiksi suurimpien muuttajaryhmien jäseniä, Venäjältä, Ruotsista tai Virosta Suomeen 

muuttaneita ei ole mukana lainkaan. Rahanlähetys voi olla näiden maahanmuuttajien kohdalla 

epärelevanttia esimerkiksi rahanlähetyksen tarpeettomuuden vuoksi, pankkisiirtojen 

kätevyyden takia tai tiheiden kotimaanvierailujen takia. Esimerkiksi Virosta Suomeen 

muuttaneet vierailevat kotimaassaan niin usein, ettei rahan lähettäminen ole suhteellisten 

suurten kustannusten takia kovin yleistä. Hyvösen (2007: 205) tutkimuksessa valtaosa 

haastatelluista virolaisista kertoi käyvänsä Virossa 1–2 kuukauden välein. Kaikki rahaa 

lähettävätkään eivät lähetä sitä virallisten palvelujen kautta, vaan rahaa saatetaan lähettää 

myös epävirallisten kuriirien tai tuttavien mukana. Esimerkiksi Western Unionilla rahan 

lähettäminen maksaa summasta riippuen kymmenestä eurosta satoihin euroihin. Ne, jotka 

eivät ole osuneet haastateltavikseni saattavat siis olla henkilöitä, joilla ei ole transnationaalisia 

suhteita tai joilla ei ole tarvetta lähettää rahaa yli rajojen, tai sitten heillä on omat verkostonsa 
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rahan lähettämiseen tai he vierailevat itse suhteellisen usein kotimaassaan. Selvää kuitenkin 

on, että monille maahanmuuttajille rahan lähettäminen on yleistä. Tutkimukseen osallistuneet 

ovat eri maista ja eri syistä Suomeen muuttaneita, eli rahan lähettäjät eivät rajaudu vain 

tietystä maasta tai tietystä syystä muuttaneisiin. 

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot. Suluissa on haastateltavien määrät kussakin ryhmässä. 

Haastateltavien lukumäärä 18 

Haastateltavien ikä 19–50 vuotta 

Synnyinmaa 

Somalia (4), Gambia (2), Ghana (2), Kongon 

demokraattinen tasavalta (2), Bangladesh, Burkina Faso, 

Kenia, Marokko, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone ja Sri 

Lanka 

Suomeen muuton ajankohta 1997–2010 

Muuton syy Perhe (7), turvapaikanhaku (5), opiskelu (5), työt (1) 

Haastattelupaikat Taj Mehal (9), Western Union (6), Dahabshiil (4) 

 

Haastatteluja tehtiin 18. Haastateltavina oli viisi naista ja 13 miestä (taulukko 1). 

Haastateltavista 12 on muuttanut Suomeen vuoden 2005 jälkeen, eli haastateltavissa painottui 

alle 10 vuotta Suomessa asuneet. 15 haastateltavaa oli syntynyt Afrikassa ja 3 Aasiassa. 

Suomen 266 000 maahanmuuttajasta noin 24 000 on syntynyt Afrikassa ja 53 000 Aasiassa, 

eli haastateltavaksi ei ole valikoitunut tasaisesti maahanmuuttajia kaikista kansallisuuksista 

(Liite 1).  Tutkittavista 17 oli lähettämässä rahaa, ja yksi vastaanottamassa.  Koska 

tutkimuksen aiheena ovat transnationaaliset yhteydet rahan lähettämisen sijaan, päätin, että 

myös rahan vastaanottaja voi olla tutkittavien joukossa. Se, kumpaan suuntaan rahaa liikkuu, 

ei ollut oleellista tutkimuksessa. 

3.1.3 Haasteet haastattelutilanteissa 

Kulttuurierot 

Kulttuurierojen mahdolliset vaikutukset on hyvä pitää mielessä jo pyydettäessä ihmisiä 

mukaan tutkimukseen. Tutkijan on aineistoa kerättäessä hyvä ottaa huomioon, että tutkijan 

rooli voi olla epäselvä tutkimukseen osallistuville, ja on tärkeää tehdä selväksi tutkimuksen ja 

kysymysten merkitys ja käyttötarkoitukset (Martikainen 2009). Kerroin tutkimukseni 

tarkoituksesta opinnäytetyönä ja siitä, että haastatteluaineistoa ei tulla käyttämään muihin 

tarkoituksiin. Haastateltavat vaikuttivat vähän epäluuloisemmilta tutkimusta kohtaan kuin 
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valtaväestön edustajien kuvittelisin keskimäärin vaikuttavan, mutta osaltaan syynä saattoi olla 

myös epäily oman kielitaidon riittävyydestä tai vain kiire ja kiinnostuksen vähäisyys. Joskus 

huonot kokemukset viranomaisista omassa maassa voivat hankaloittaa tutkijan ja  tutkittavien 

yhteistyötä (Martikainen 2009). Osa haastateltavista vaikutti aluksi melko varautuneilta, ja 

syynä saattoi olla juuri aikaisemmat huonot kokemukset virallisista tahoista. Selitin kuitenkin 

tutkimukseen osallistuville, etten ole viranomainen, että aineistoa ei käytetä muuhun kuin 

lopputyöhöni ja ettei heitä voida tunnistaa lopullisesta tutkielmasta. Muutamalla 

haastateltavalla tuntui olevan hieman epävarma olo tutkimukseen osallistumisesta, ja sain 

painottaa moneen otteeseen vastaajien anonyymiutta sekä tutkimuksen roolia lopputyönä. 

Haastatteluun suostumisen jälkeen kysymyksiin kuitenkin vastattiin pääsääntöisesti hyvin 

avoimesti, eikä vastauksissa tuntunut juuri olevan varautuneisuutta tai vaivautuneisuutta.  

Koetin haastatteluja tehdessä ja rahanlähetystilanteita havainnoidessa pitää mielessä omien 

ajatusten ja lähtökohtien vaikutuksen aineiston keräämiseen ja analyysiin. Pohdin ennen 

haastatteluja kulttuurierojen ja kielitaidon vaikutusta. Samoista asioista saatetaan puhua hyvin 

eri tavalla ja eri sanoilla riippuen tutkijan ja tutkittavan taustoista. Jos haastattelija ja 

haastateltava tulevat eri kulttuureista, osapuolet saattavat esimerkiksi antaa samoille sanoille 

erilaiset merkitykset tai tulkita tapahtumia eri tavalla (Rastas 2005). Esimerkiksi yksi vastaaja 

puhui kotimaassaan asuvista ystävistä, ja vasta kysyttyäni tarkemmin perheestä ja suvusta sain 

selville, että hän kutsuu serkkujaan ja muita sukulaisiaan yleisesti ystäviksi ilman jakoa 

sukulaisiin ja ystäviin. Haastattelutilanteessa sain usein myös muistutuksen siitä, kuinka 

inhimillistä ja yksilöllistä aihetta tutkimus koskee. Teorioihin ja taustatutkimuksiin 

tutustumisen jälkeen oli syntynyt mielikuvia siitä, kuinka asiat ovat teoriassa, ja haastattelut 

muistuttivat oikeiden elämien ja ihmisten yksilöllisistä eroista. 

Koska haastattelun aihe ei ollut aivan yksiselitteinen, avasin haastattelupyyntöjä tehdessäni 

jonkin aikaa tutkimukseni ideaa. Harva halusi suostua tutkimukseen mukaan ilman, että sai 

kuulla tarkemmin tutkimuksen aihepiiristä. Se, että kerroin heti aluksi melkein kaikki 

haastattelukysymykset, ei voinut olla vaikuttamatta jollain tavalla vastauksiin. Olisin halunnut 

kuulla ensin vastaajien sosiaalisista suhteista ja kanssakäymisistä yleisesti, mutta he alkoivat 

usein heti kertoa rajat ylittävistä yhteyksistään, kun olivat ymmärtäneet, että se on 

tutkimukseni ydin. Voi olla, että tästä syystä ylirajaisia suhteita korostettiin vastauksissa 

enemmän kuin olisi ollut todellisuutta vastaavan kokonaiskuvan saamiseksi ollut tarpeen. 

Haastatteluista viisi tehtiin suomeksi ja loput englanniksi. Suurin osa vastaajista puhui oikein 

hyvin suomea tai englantia, joten suuria kielimuuriongelmia haastatteluissa ei ollut. Toisinaan 



 

37 

 

aksentti oli kuitenkin niin vahva, että joitain asioita täytyi toistaa useampaan kertaan kunnes 

lopulta ymmärsimme toisiamme.  

Haastattelupaikkana kauppa 

Haastattelut tapahtuivat samassa tilassa kuin rahanlähetyskin. Haastattelupaikan suhteen ei 

tullut ongelmia, mutta aiheen henkilökohtaisuuden ja intiimiyden takia rauhallisempi paikka 

olisi voinut tehdä tilanteesta vapautuneemman. Suoraan paikan päällä tehdyt haastattelut 

kuitenkin mahdollistivat laajemman tutustumisen aiheeseen, ja mahdollisti kenties 

kokonaisvaltaisemman kuvan saamisen rahanlähettäjistä. Esimerkiksi ne haastateltavat, joilla 

on sosiaalisia suhteita hyvin vähän, olisivat saattaneet jättää haastattelun kokonaan väliin, jos 

sille olisi sovittu erillinen aika ja paikka. 

Vaikka haastattelut tehtiin julkisilla paikoilla henkilökunnan ja muiden asiakkaiden kanssa 

samassa tilassa, haastatteluille löytyi aina suhteellisen rauhallinen kohta. Myös se, että 

puhuttiin tavallisesti muuta kuin muiden samoissa tiloissa olevien äidinkieltä, etäännytti muut 

ihmiset keskusteluista. Jotkut asiakkaat kiinnittivät huomiota haastattelutilanteeseen, mutta 

kukaan ei jäänyt kuuntelemaan tai tullut keskeyttämään haastatteluja. En usko, että julkisen 

haastattelupaikan takia haastatteluissa olisi jäänyt jotain kertomatta. Rauhallisempi paikka 

olisi tosin osassa haastatteluista saattanut tehdä haastattelusta kiireettömämmän ja tätä kautta 

antaa enemmän aikaa kysymysten ymmärtämiselle ja syvemmälle pohdinnalle. Useassa 

haastattelussa tutkittavan kiireinen olemus vaikutti tarkentavien kysymysten määrään ja siihen, 

kuinka syvälle aiheen käsittelyssä päästiin. Osa tutkittavista tuntui olevan koko haastattelun 

ajan kiireisiä, toisilla kärsivällisyys tuntui loppuvan haastattelun edetessä kohti viimeisiä 

kysymyksiä. Haastattelutilanteet eivät olleet aina ideaaleja rauhallisia keskusteluhetkiä, mutta 

suurimmassa osassa haastatteluista jäi sellainen olo, että ymmärsin haastateltavien sosiaalisten 

suhteiden tilanteen ja haastateltavakin koki kertoneensa aiheesta tyhjentävästi.  

Se, että haastattelu tehtiin rahanlähetyksen yhteydessä, vaikutti vierastuttavan osaa 

haastateltavista. Luultavasti jossain toisessa yhteydessä haastattelupyyntöihin olisi myönnytty 

helpommin, mutta nyt jouduin selittämään tutkimuksen aiheesta melko tarkasti. Kun itse 

haastatteluun oli ryhdytty, kysymyksiin vastaamisessa ei juuri arkailtu. Jos olisin kysynyt 

tarkemmin esimerkiksi rahasummista tai lähetystiheydestä, tilanne olisi saattanut olla 

jännittyneempi. Toisaalta osa haastateltavista kertoi kysymättä tarkkoja tietoja rahan 

lähettämisestä, eikä tuntunut arastelevan aihetta lainkaan.  
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Sosiaaliset suhteet keskustelunaiheena 

Sosiaalisista suhteista ja verkostoista keskusteleminen tuntui paikoin haastavalta. Yhtäältä 

sosiaaliset suhteet ovat kaikille tuttuja elämän tärkeitä asioita, toisaalta niistä puhuminen voi 

tuntua vieraalta ja hankalalta. Kysymykset on haastattelutilanteessa pyrittävä pitämään 

neutraaleina ja lyhyinä, jotta ne olisivat helposti ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä, eikä 

kysymyksillä johdateltaisi tietynlaisiin vastauksiin. Haastattelija joutuu tasapainottelemaan 

keskusteluun osallistumisen ja neutraaliuden välillä: jotta haastateltava tuntee, että häntä 

kuunnellaan ja ollaan kiinnostuneita, on haastateltavan kuitattava asiat kuulluiksi ja 

ymmärretyiksi ja osoitettava empatiaa jos tilanne sitä vaatii. Samalla olisi kuitenkin pyrittävä 

pysymään neutraalina ja tietämättömänä osapuolena, jottei vahingossa johdattelisi 

haastateltavaa (Ruusuvuori & Tiittula 2005).   

Yleisesti ottaen haastateltaville oli haastavaa selittää, mitä tarkoitan sosiaalisilla suhteilla. 

Koetin selventää, että kiinnostuksen kohteena ovat kaikki, joihin tutkittavalla on jonkinlainen 

henkilökohtainen side, olkoon yhteydenpito kuinka harvaa tahansa. Haastateltavat saattoivat 

silti ymmärtää kysymykseni eri tavalla. He käsittivät sosiaalisten verkostojensa osaksi 

helposti ne ihmiset, joiden kanssa kommunikoidakseen täytyy nähdä vaivaa, mutta 

"väistämättömät" kontaktit kuten työkaverit saattoivat jäädä aliedustetuiksi, koska heidän 

seura on usein automaattista eikä kaipaa toimenpiteitä säilyäkseen. Muutamassa haastattelussa 

tutkittava mainitsi vasta haastattelun loppupuolella sellaiset ihmiset lähipiiristään, joiden 

kanssa vietetään paljon aikaa ilman järjestelyjä. Toisaalta myös Granovetterin (1973) 

määrittelemät heikot suhteet saattoivat jäädä helposti mainitsematta. Haastateltavat eivät 

luultavasti heti muistaneet kaikkia kontaktejaan, eivätkä kenties ajattele kaikkia puolituttujaan 

sosiaalisiksi kontakteiksi. Läheiset suhteet muistetaan varmaan mainita, mutta esimeriksi 

löysemmät suhteet työpaikkojen tai järjestöjen kautta saattavat jäädä mainitsematta, jos ne 

eivät vain satu tulemaan mieleen. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä vastaajien mahdolliset 

Facebook-tilit haastattelun ohessa, sillä sosiaalisessa mediassa heikkoja suhteita on helppo 

pitää jollain tavalla yllä. Kaikkia fb-kavereita ei luultavasti mainittu minulle, sillä he eivät 

varmaan tuntuneet vastaajille millään lailla ”oleellisilta”.   

Muutenkin sosiaaliset suhteet käsitettiin hieman eri tavoin haastateltavasta riippuen. Osa 

mainitsi vain aivan lähipiirinsä ja osa taas kertoi esimerkiksi laajasta uskonnollisen yhteisön 

kautta saamastaan ystävä / tuttavapiiristä. Silloin, kun vastaaja mainitsi vain muutaman 

verkoston, koetin jatkokysymyksillä saada selville, jäikö jotain mainitsematta. Usein 

kuitenkin selvisi, että verkostoja oli juuri niin vähän kuin haastateltava aluksi kertoi. Joillain 
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haastateltavilla sosiaaliset verkostot kuulostivat aluksi suurilta, mutta tarkemmin kysyttäessä 

osoittautui, että yhteyttä pidetään vain muutamaan ihmiseen. On otettava huomioon, että 

haastattelutilanteissa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia tai sellaisia 

vastauksia, joita olettaa haastattelijan haluavan kuulla (Hirsjärvi et al. 2007: 201–202). Osa 

tutkittavista saattoi ajatella, että minä haastattelijana halusin kuulla mahdollisimman monesta 

sosiaalisesta suhteesta, oli todellisuus mikä hyvänsä. 

Toiset haastateltavista ottivat kysymykset ennakkoluulottomammin ja analyyttisemmin 

vastaan, toiset taas tuntuivat ajattelevan sosiaalisia suhteita itsestäänselvyytenä, jonka 

tutkiminen ei johda mihinkään. Esimerkiksi sosiaalisia suhteita mainitessaan jotkut 

haastateltavat käyttivät paljon sanoja kuten ”tietenkin”, ”tiedäthän” ym. He tuntuivat 

ajattelevan, että heidän sosiaaliset suhteensa ovat niin ”tavallisia”, ettei niistä kannata ottaa 

selkoa. 

Vaikeasti ymmärrettävä verkostokuvio 

Tarkoituksena oli, että haastatteluaineiston yhteyteen olisi kerätty jokaiselta tutkittavalta 

Venn – diagrammin tyyliin piirretty verkostokuvio sosiaalisista suhteista. Jokainen 

haastateltava olisi haastattelun lopuksi piirtänyt verkostopohjalle omat sosiaaliset suhteensa 

siten, että erikokoiset ja eri kohdassa paperilla sijaitsevat ympyrät kertoisivat sosiaalisten 

suhteiden tärkeydestä ja ihmisten fyysisestä etäisyydestä tutkittavaan (liite 1.). Mitä 

suuremmalla ympyrällä jokin sosiaalinen suhde tai verkosto merkittäisiin, sitä suurempi 

merkitys sillä olisi tutkittavalle. Käytännössä tämä menetelmä ei valitettavasti toiminut 

toteutuneissa haastattelutilanteissa. Kuvion ideaa olisi täytynyt selittää tarkemmin ja siihen 

olisi täytynyt varata enemmän aikaa. Tällainen osallistava aineistonkeruumenetelmä ei 

toiminut tilanteessa, jossa haastattelun loppupuolella tutkittava oli jo valmis lähtemään 

jatkamaan arkeaan sen sijaan, että olisi opetellut uuden tavan tuottaa aineistoa tutkijalle.  

Nytkään verkostojen piirtäminen paperille ei kuitenkaan mennyt hukkaan. Vaikka oman 

verkoston piirtäminen ei osallistavana menetelmänä toiminut tällaisessa tilanteessa kovin 

hyvin, oli siitä silti hyötyä aiheen ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Esimerkiksi yhteyksien 

piirtämisen myötä haastateltava muisti usein kertoa vielä tietyistä ryhmistä tai ihmisistä, jotka 

olisi muuten jäänyt mainitsematta. Samalla pystyin varmistumaan, että olin ymmärtänyt 

haastateltavan vastaukset ja haastateltava oli ymmärtänyt kysymykseni. Ennen 

verkostokuvion piirtämistä olin usein hieman epävarma suhteista, kun usein esimerkiksi osa 

sukulaisista asui Suomessa ja osa muualla, tai kun ystäviä, joihin vastaaja oli tutustunut 

Suomessa, oli muuttanut myöhemmin ulkomaille. Jotta verkostokuvion piirtäminen olisi 
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toiminut kunnolla osallistavana menetelmänä, haastatteluille olisi pitänyt olla enemmän aikaa 

ja rauhallisempi paikka. Nyt kuvion piirtäminen jäi haastattelua tukevaksi elementiksi.  

3.2 Teemoittelu ja sisällönerittely analyysin välineinä 

 

Kvalitatiivisessa analyysissa aineistoa kuvaillaan, luokitellaan ja siitä haetaan yhteyksiä, ja 

tämän avulla koetetaan tulkita, selittää, ymmärtää tai ennustaa tutkittavia asioita tai ilmiöitä 

(Dey 1993: 30–31). Tässä tutkimuksessa aineiston laadullinen analysointi on suurimmaksi 

osaksi haastatteluaineiston kuvaamista transnationaalisuustutkimuksen näkökulmasta 

teemoittelun ja sisällönerittelyn avulla.  

Käytin haastatteluissa ja tulosten analysoinnissa apuna Wellmanin (1999) ajatusta 

tyypillisestä henkilökohtaisesta verkostosta. Wellman jakaa sosiaaliset suhteet neljään 

kategoriaan: naapureihin, sukuun, ystäviin ja työyhteisöön. Lisäksi hän jaottelee suhteet 

aktiivisiin intiimeihin suhteisiin ja aktiivisiin ei-intiimeihin suhteisiin. Lajittelin vastaajien 

sosiaaliset suhteet samalla tavoin neljään kategoriaan, mutta intiimiyden asteen sijaan tein 

jaon paikallisiin ja ylirajaisiin suhteisiin. Paikallisista suhteista puhuttaessa tarkoitan 

yleisemmin Suomen rajojen sisälle jääviä suhteita, jotka tässä tutkimuksessa tarkoittavat 

käytännössä yleensä pääkaupunkiseudulle sijoittuvia suhteita. Wellmanin kategoriat auttavat 

aineiston analysoinnissa, mutta kategoriat eivät ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi 

koulukavereiden sijoittaminen oikeaan kategoriaan osoittautui hankalaksi; toisaalta 

koulukaverit ovat rinnastettavissa työyhteisöön, mutta toisaalta moni kutsuu koulussa saatuja 

ystäviä koulukavereiksi, vaikka kaveruus olisi muuttunut ystävyydeksi eikä yhteydenpito 

tapahtuisi enää koulun kautta tai koulun takia. Tällaisista hankaluuksista huolimatta jäsentely 

auttaa selventämään kuvaa tutkittavien sosiaalisista suhteista.  Lisäksi analysoin 

transnationaalisia suhteita suhteessa kirjallisuuden esiin tuomiin transnationaalisuuden eri 

muotoihin ja tasoihin. Tarkastelen tuloksia muun muassa suhteessa Thomas Faistin (2000) 

jaottelemiin transnationaalisiin sosiaalisiin tiloihin: transnationaalisiin sukulaisuusryhmiin, 

transnationaalisiin piireihin ja transnationaalisiin yhteisöihin, joita käsittelin tarkemmin 

luvussa 2.3.1. 

Tapaustutkimuksessa yleistäminen ei ole ensisijaista, mutta jos siihen pyritään, tulisi 

tavoitella ennen kaikkea analyyttista yleistämistä eli teorioiden yleistämistä ja laajentamista 

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2010). Yleistykset tehdään tällöin tulkinnoista, ei suoraan 

aineistosta. Vaikka tapaustutkimuksessa yleistettävyys ei ole ensisijaista, taustalla on yleensä 

kuitenkin aina toive ymmärtää inhimillistä tai ihmisyhteisöihin liittyvää toimintaa 
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yleisemminkin. Näin on myös tässä tapauksessa. Samalla kun kyse on hyvin satunnaisesta 

joukosta rahanlähettäjiä ja yksittäisistä rahanlähetyspaikoista Helsingissä, on aineistoa 

analysoitaessa tarkoitus valottaa, miltä aineisto näyttää sosiaalisten verkostojen ja 

transnationaalisuuden teoriataustaan peilattuna. Lisäksi tarkoituksena on tutkia omaa 

tutkimustapaa, etenkin aineiston keruutapaa ja tutkimusryhmän rajaamista, suhteessa 

muuttoliikkeeseen liittyvän tutkimuksen kritiikkiin ja metodologisen nationalismin ajatukseen.  

Aineiston keräämisen ja tulosten läpikäynnin jälkeen tapahtunut analysointi on pääroolissa 

tutkimusten tuloksissa, mutta sitä täydentää myös jo ennen haastattelua ja haastattelujen 

aikana tapahtunut havainnointi ja havainnoinnin aikainen ajatusten järjestyminen ja 

analysointi tutkijan päässä. Tuolloin aineistoa kerättiin ja analysoitiin osittain samaan aikaan.  

Tärkeimpinä teemoina ovat koko ajan säilyneet paikalliset ja ylirajaiset verkostot, sosiaaliset 

suhteet osana arkea sekä erilaiset yhteydenpidon tavat.  

4. Tutkimuksen tulokset: rahanlähettäjien paikalliset ja ylirajaiset suhteet 

4.1 Yleiskuva Hämeentien rahalähetyspalvelujen käyttäjistä  

 

Kauppiaiden mukaan Hämeentien etnisten kauppojen suurin yksittäinen asiakasryhmä ovat 

valtaväestöön kuuluvat suomalaiset ja sen jälkeen eri etniset vähemmistöryhmät, jos jakoa 

tehdään etnisyyden mukaan. Kaikki Hämeentien palvelut on suunnattu useammalle kuin 

yhdelle etniselle ryhmälle, ja esimerkiksi elintarvikkeita myyvissä kaupoissa on usein sekä 

afrikkalaisia että aasialaisia ruokia. Hämeentien rahalähetyspalvelujen henkilökunnan mukaan 

rahanlähettäjistä suurin osa on maahanmuuttajia, mutta joitakin valtaväestöön kuuluvia 

suomalaisiakin kuuluu asiakaskuntaan. Yksi haastateltavista oli tullut vastaanottamaan rahaa 

ja loput lähettivät sitä. Tämä vastaa hyvin myös havaintoja liikkeistä. Valtaosassa tapauksissa 

rahaa tultiin lähettämään, mutta muutamia kertoja sitä myös vastaanotettiin.  

Taj Mehal- liikkeessä arvioitiin, että siellä rahanlähetyspalvelujen käyttäjistä suurin osa on 

Afrikan eri maista Suomeen muuttaneita. Intialaiset ja srilankalaiset mainittiin myös. Rahaa 

lähettää keskimäärin noin 20 asiakasta päivässä. Western Unionissa suurimmiksi 

asiakasryhmiksi mainittiin afrikkalaiset, suomalaiset, thaimaalaiset, filippiiniläiset, venäläiset 

ja virolaiset. Dahabshiilissä mainittiin somalialaiset, muut afrikkalaiset ja aasialaiset. 

Valitettavasti mikään rahanlähetysliikkeistä ei voinut yksityisyyssyistä antaa tilastotietoa 

rahalähetysten kohdemaista.  
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Haastattelujen ja havainnoinnin perusteella suurin asiakasryhmä rahanlähetyspaikoissa ovat 

Afrikan eri maista Suomeen muuttaneet. Haastatteluihin päätyi satunnainen otos rahan 

lähettäjistä, eikä se kuvaa kaikkia rahanlähetyspalveluja käyttäviä. Taulukkoon 1 on koostettu 

tiedot haastatelluista (sivulla 36).  Afrikkalaiset korostuvat haastatteluissa kuten Hämeentien 

kauppiaiden puheissakin, mutta esimerkiksi Western Unionissa mainitut thaimaalaiset, 

venäläiset ja virolaiset puuttuivat asiakaskunnan joukosta haastattelupäivinä. 

Rahanlähetyspalvelua tarjoavissa liikkeissä viettämänäni aikana havainnoin monta kymmentä 

rahanlähetystapahtumaa. Valtaosassa tapauksista rahan lähettäjä tiesi tarkalleen kuinka toimia, 

eli oli lähettänyt rahaa samassa paikassa aikaisemminkin. Havainnoinnin perusteella 

asiakaskunta on melko vakiintunutta: lähes kaikki rahaa lähettävät tuntuivat tehneen niin 

aiemminkin, ja haastatteluissa kerrottiin suhteellisen säännöllisestä rahan lähettämisestä. 

Vaikka lähes kaikki haastateltavat kertoivat valitsevansa rahanlähetyspaikan joko 

sattumanvaraisesti, hinnan tai sijainnin takia, monilla tuntui silti olevan jonkinlaisia 

sosiaalisia suhteita liikkeissä. Henkilökuntaa tervehdittiin usein kuin tuttavia ja asiakkaat 

tervehtivät myös toisiaan, etenkin Dahabshiilissa ja Taj Mehalissa. Toki saattaa myös olla, 

että kulttuurieroista johtuen tulkitsin havaitsemani kontaktit tuttavallisemmiksi kuin ne 

tosiasiassa olivatkaan. Haastateltavat kertoivat menevänsä Hämeentien liikkeisiin aina 

asiointimielessä, ei kuulumisia vaihtamaan. Muutama haastateltava kertoi valitsevansa 

käyttämänsä liikkeen sosiaalisten suhteiden takia, silloin kyse oli rahanlähetyspalvelua 

tarjoavan liikkeen henkilökuntaan solmituista suhteista. Saksalaistutkimuksessa 

maahanmuuttajataustaisten kauppiaiden kulmapuodeissa asiakkaille oli tärkeää kaupanpitäjän 

tunteminen, ei tämän kansallisuus tai etninen tausta (Everts 2010). Hämeentiellä ne asiakkaat, 

jotka kertoivat valitsevansa rahanlähetyspaikan henkilökuntaan solmittujen siteiden vuoksi, 

eivät olleet samaa etnistä ryhmää kuin henkilökunta. Palvelua ei siis tunnuttu valitsevat 

välttämättä etnisyyden mukaan, vaan joko hintojen ja sijainnin tai kaupanpitäjiin solmittujen 

suhteiden mukaan. Toisaalta Dahabshiil on keskittynyt Itäisen Afrikan rahalähetyksiin, ja 

asiakaskunta on sen mukaista. 

4.2 Hämeentien Rahanlähettäjien sosiaaliset suhteet 

 

Kuten maahanmuuttajat yleisesti, myös tämän tutkimuksen haastateltavat ovat erittäin 

heterogeeninen ryhmä. Suomeen muuton ajankohta ja syy vaihtelee, niin kuin tutkittavien ikä 

ja etninen taustakin. Toiset puhuvat suomea sujuvasti, toisilla ei ole yhtään vahvaa 

kanssakäymiskieltä suomalaisessa yhteiskunnassa. Nämä erot vaikuttavat tutkittavien 
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sosiaalisiin suhteisiin muiden henkilökohtaisten erojen ohella. Kaikilla tutkittavilla oli 

kuitenkin sosiaalisia suhteita sekä Suomessa että ylirajaisesti. Kaikilla ei kuitenkaan ollut 

suhteita valtaväestöön, vaan ne saattoivat rajautua etnisiin vähemmistöihin. 

Tutkittavien sosiaaliset suhteet jaoteltiin Wellmannia (1999) mukaillein sukuun ja perheeseen, 

ystäviin, työ- ja opiskeluyhteisöön sekä naapureihin ja muihin tuttaviin. Kuvassa 2 näkyy 

kooste kaikista tutkittavien mainitsemista verkostoista. Verkostolla tarkoitetaan tietyn 

kategorian sosiaalista suhdetta, joka saattaa olla kahden tai useamman ihmisen välinen. Eli 

yhdessä verkostossa saattaa olla paljon ihmisiä, kuten esimerkiksi opiskelukavereiden 

verkostossa, tai vain yksi ihminen, jos esimerkiksi kotimaassa elää vain yksi sukulainen, 

johon pidetään yhteyttä. Kuvio ei siis kerro ihmisten määristä, vaan tietyn tyyppisten 

verkostojen määristä. Kuviossa on kooste haastateltavien suhteista yhteensä, mutta kuten 

myöhemmin huomaamme, haastateltavien välillä on suuria eroja. 

 

Kuva 3. Kooste haastateltavien mainitsemista sosiaalisten siteiden verkostoista. Harmaa pallo kertoo yhdestä 

verkostomaininnasta, mutta verkostoon voi kuulua kuinka monta ihmistä tahansa. 
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Pääpirteittäin vastaajien sosiaaliset suhteet jakautuvat melko tyypillisesti Wellmanin (1999) 

neljään kategoriaan. Ensimmäisenä haastateltavat kertoivat yleensä yhteydenpidostaan 

sukulaisiin ja ystäviin. Kuviossa (kuva 3) näkyy, kuinka ystävät ja sukulaiset painottuvat 

sosiaalisissa suhteissa, ja työkaverit sekä naapurit ja muut tuttavat jäävät pienemmälle sijalle. 

Suku ja hyvät ystävät muistetaan mainita ennen vähemmän tärkeiltä tuntuvia suhteita, ja 

sukua ja ystäviä on lähes kaikilla. Kysyin haastatteluissa kaikista mahdollisista suhteista, 

mutta luonnollisesti tärkeimmät ja läheisimmät suhteet muistuvat paremmin mieleen kuin 

vähemmän tärkeiksi koetut tuttavuussuhteet. Tärkeimmistä suhteista kerrottiin eritellymmin 

kuin muista suhteista, joka vaikuttaa muun muassa verkostokuvion pallojen määrään eri 

kentissä. Sukulaisista saatettiin mainita esimerkiksi tädit ja sedät erikseen, mutta työ- tai 

koulukavereita niputettiin enemmän samaan joukkoon. Tutkittavien välillä oli suuria eroja 

siinä, kuinka yksityiskohtaisesti he kertoivat suhteistaan, toiset luettelivat ystäviään nimeltä ja 

toiset niputtivat kaikki ystävät samaan ryhmään. Suku mainittiin yleensä ensimmäisenä, mutta 

ystäväverkostoihin kuului vastaajilla yleensä enemmän ihmisiä. Suku on tärkeä mutta 

pienempi, ystävät tulevat sen jälkeen mutta verkostot ovat laajempia. Etenkin ylirajaisia 

sukulaisverkostoja mainittiin paljon. Tämä johtuu osin siitä, että usein eri maissa asuvat 

sukulaiset jaoteltiin erikseen kun taas vanhassa kotimaassa asuvat kategorisoitiin yhteen 

verkostoon, lähimpiä perheenjäseniä lukuun ottamatta. Monilla tutkittavista oli sukulaisia 

myös muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Yleisimmin mainitut verkostokategoriat olivat perhe ja sukulaiset, usein asuinmaan mukaan 

jaoteltuina, sekä ystävät. Ystäviä mainitessa jotkut tutkittavista eivät tehneet automaattisesti 

mitään jakoa eri ystäväverkostoihin tai erilaisiin ystäviin samassa verkostossa, toiset taas 

kategorisoivat paikallisia ystäväverkostojaan muun muassa etnisyyden mukaan. Sosiaalisia 

suhteita oli tällöin yleisesti joko muihin maahanmuuttajiin tai oman etnisen ryhmän jäseniin. 

Usein mainittiin ystäviä joita oli saatu vastaanottokeskuksessa. Valtaväestöön kuuluvat 

ystävät mainittiin lähes aina erikseen. Jos suomalaisia ystäviä ei juuri ollut, niin siitäkin 

mainittiin ja samalla pahoiteltiin, kuinka hankalaa suomalaisiin on tutustua. Ylirajaiset 

ystäväverkostot kategorisoitiin usein heidän asuinmaan mukaan. Jos sukulaisia tai ystäviä oli 

paljon ympäri maailmaa, ei asuinmaita koettu tarpeelliseksi mainita, vaan kerrottiin 

verkostoja olevan ”joka puolella” tai yleisellä tasolla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.  

Tutkittavat mainitsivat 2–10 sosiaalista verkostoa. Verkostoista keskusteltaessa oli yleistä, 

että jos paikallisia verkostoja mainittiin useita, niin tavallisesti ylirajaisiakin verkostoja 
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mainittiin useita ja toisin päin. Haastateltavat, jotka olivat sosiaalisesti aktiivisia paikallisesti, 

olivat sitä myös transnationaalisesti. Sama toistui myös arvioissa eri verkostoihin kuuluvien 

ihmisten lukumääristä: Jos Suomen rajojen sisällä olevissa verkostoissa oli vain muutamia 

ihmisiä, niin transnationaalisiakin yhteyksiä pidettiin pienempään joukkoon. Kuvissa 3 ja 4 on 

esitetty haastateltavien sosiaalisia verkostoja molemmista ääripäistä. Kaikkien haastateltavien 

nimet on muutettu. 

 

Kuva 4. Haastateltava numero 13, ”Abdi” (nimi muutettu).  Vuodesta 2007 Suomessa asunut mies on ehtinyt 

luoda paikallisia sosiaalisia suhteita melko paljon, mutta pitää yllä myös laajoja transnationaalisia suhteita.  

Suluissa näkyy haastateltavan arvio ihmisten määrästä, joihin hän pitää kussakin verkostossa yhteyttä. 

Tärkeimmiksi mainitut sosiaaliset suhteet on ympyröity paksummalla ääriviivalla.  

Kuvan 4 haastateltava, ”Abdi”, lukeutuu tutkittavista aktiivisimpiin sosiaalisten suhteiden 

luojiin ja ylläpitäjiin, kuvan 5 haastateltava, ”Adama” taas pitää pakon sanelemana yllä vain 

muutamaa sosiaalista suhdetta. ”Abdi” kertoi olevansa sosiaalinen ihminen ja hänellä onkin 

monenlaisia sosiaalisia suhteita. Silti hänkään ei ole mielestään tutustunut tarpeeksi 

valtaväestöön kuuluviin suomalaisiin. Hän mainitsi erikseen suomalaiset ystävänsä ja piti 
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etenkin järjestön kautta saamaansa ystävää erityisesti arvossa. Turvapaikkaa hakeva ”Adama” 

on menettänyt kaikki sosiaaliset verkostonsa kotimaahan jäänyttä veljeään lukuun ottamatta. 

Hänen muut perheenjäsenensä ovat menehtyneet. Kotimaahan jääneet ystävät eivät tiedä 

hänen olinpaikkaansa eikä hän tiedä heidän numeroita. Hän oli ollut haastatteluhetkellä 

Suomessa vasta vähän aikaa, joten paikallisiakaan suhteita ei ollut syntynyt muita 

turvapaikanhakijoita lukuun ottamatta.  

 

Kuva 5. Haastateltava numero 5, ”Adama”.  Alle vuoden Suomessa asunut turvapaikanhakija ei ole ehtinyt tai 

pystynyt luomaan sosiaalisia verkostoja Suomessa muihin kuin vastaanottokeskuksen muihin asukkaisiin. 

Ylirajaisia yhteyksiä hänellä on vain Länsi-Afrikassa asuvaan veljeensä, joka on hänen ainoa hengissä oleva 

sukulaisensa. 

4.2.1 Ylirajaiset sosiaaliset suhteet  

 

Kaikilla tutkittavilla oli Suomen rajojen ulkopuolella sukulaisia tai ystäviä, joihin he pitävät 

säännöllisesti yhteyttä. Neljä haastateltavaa kertoi ylirajaisesta yhteydenpidosta vain ystäviin 

ja yksi vain perheenjäseneen. Syiksi ”puuttuviin” suhteisiin kerrottiin nopea lähtö 

konfliktialueelta, menehtyneet sukulaiset tai kadonneet yhteystiedot. Kaksi haastateltavaa oli 
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kotoisin Kongon demokraattisesta tasavallasta, mutta kummallakaan ei ole enää yhteyksiä 

Kongoon. Näillä haastateltavilla ylirajaiset yhteydet suuntautuivat Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa asuviin kongolaisiin ystäviin. Yhdellä haastateltavista kaikki kotimaan 

sosiaaliset suhteet olivat katkenneet, mutta hän pitää yllä suhteita muutamiin pakolaisleirillä 

saatuihin ystäviin (kuva 6).  

 

Kuva 6. ”Nicia:n” tärkeimmät sosiaaliset suhteet ovat Suomessa asuvaan sukuun. Ylirajaiset suhteet ovat 

pakolaisleirillä saatuihin ystäviin. Kotimaassa eläviin sukulaisiin ja ystäviin hän ei pidä yhteyttä, koska 

yhteystietoja ei ole. Pienen lapsen äiti mainitsi myös sosiaalitoimen sosiaalisiksi yhteyksikseen. 

Suurimmalla osalla haastateltavista oli vanhassa kotimaassa sekä sukulaisia että ystäviä, 

joihin he pitävät yhteyttä. Useiten mainittiin vanhassa kotimaassa asuvat vanhemmat ja 

sisarukset. Yksitoista haastateltavaa piti yhteyttä ystäviin jotka asuivat muualla kuin 

Suomessa tai vanhassa kotimaassa, ja kahdeksan tutkittavan sukulaisia asui jossain 

kolmannessa maassa. Vanhan kotimaan lisäksi haastateltavien sukua ja ystäviä asui 

Yhdysvalloissa, Euroopassa ja vanhan kotimaan naapurimaissa. Yhteydet näihin kolmansissa 

maissa asuviin ystäviin oli luotu joko vanhassa kotimassassa, Suomea edeltäneessä 
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asuinmaassa tai Suomessa. Ystävistä puhuttaessa kerrottiin tavallisesti ”vanhoista ystävistä” 

sen tarkempia kategorioita tekemättä. Yksi haastateltava kertoi yksityiskohtaisemmin 

pitävänsä yhteyttä vanhoihin kollegoihin kotimaassa, toinen vanhoihin naapureihin ja kolmas 

vanhoihin koulukavereihin opiskelumaassa. Haastateltavat eivät tuntuneet tavallisesti 

pohtivan sosiaalisten suhteidensa ”kohdemaata”. He kertoivat ystäviä ja sukulaisia asuvan 

ympäri Eurooppaa tai Afrikkaa, ilman tarkempia määritelmiä. Yksi haastateltava kertoi, ettei 

aina edes muista kaikkien ystäviensä kotimaata. Kuvassa 7 näkyy haastateltavien lähtömaat ja 

ylirajaisten suhteiden ”kohdemaat”.  

 

Kuva 7. Haastateltavien synnyinmaat ja ylirajaiset sosiaaliset siteet. Kaikilla haastateltavilla ei ollut siteitä 

kotimaahan, mutta monilla oli suhteita Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. 

Valtaosa tutkittavista kuului useampaan ylirajaiseen kuin paikalliseen verkostoon. 

Keskimäärin mainittiin 3–4 verkostoa Suomen rajojen ulkopuolella. Osa haastateltavista osasi 

kertoa selviä lukumääriä ihmisistä kussakin verkostossa, osalle verkostot olivat 

epämääräisempiä ja häilyvämpiä eivätkä he halunneet arvioida suhteiden määriä eri 

verkostoissa. Haastateltavien oli hankalampaa arvioida ylirajaisten verkostojensa kokoja kuin 

paikallisten verkostojen. Tämä saattoi johtua ylirajaisten verkostojen iästä: sosiaaliset suhteet 

ovat olleet kauan olemassa eikä verkostojen ominaisuuksia ole tullut edes ajatelleeksi. Silloin 

kun haastateltavat eivät oikein osanneet arvioida häilyvien verkostojensa kokoja, oli 

verkostoissa todennäköisesti Granovetterin (1973) mainitsemia heikkoja suhteita. Tällöin 

kontaktien tiheys tai tunnesiteiden intensiivisyys ei ole yhtä suuri kuin vahvoissa siteissä, 
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ainakaan kaikkiin verkoston jäseniin. Jos ylirajaiset verkostot olivat haastateltavalle 

selvärajaisia, pidettiin yhteyttä tavallisesti vain lähimpiin ystäviin ja sukulaisiin. Silloin kun 

haastateltavat kertoivat transnationalisiin verkostoihin kuuluvien sukulaisten tai ystävien 

lukumääriä, määrät olivat muutamasta ihmisestä pariin kymmeneen ihmiseen. Verkostot 

saattavat todellisuudessa olla arvioita suurempiakin, koska nyt mainitut siteet ovat sellaisia, 

joihin tutkittavat muistivat haastatteluhetkellä pitäneensä yhteyttä. Esimerkiksi kaukaisempia 

sukulaisia ja tuttavia on luultavasti jäänyt arvioiden ulkopuolelle. Esimerkiksi Suomeen 

opiskelemaan muuttanut ”Malik” kertoi pitävänsä yhteyttä kotimaassa asuviin perheenjäseniin, 

Yhdysvalloissa ja Ranskassa asuviin sukulaisiin sekä kotimaahan jääneisiin ystäviin, joiden 

lukumäärästä hän sanoi: ”as many as you want to put there”.  

Ylirajaisten sosiaalisten verkostojen määrässä ja laajuudessa oli haastateltavien välillä suuria 

eroja. Muutamat haastateltavista kertoivat olevansa hyvin sosiaalisia ja puhuvansa kaiken 

aikaa eri ihmisten kanssa, toiset taas kertoivat olevansa erakkoluonteita. Henkilökohtaisten 

erojen lisäksi haastateltavien ikä tuntui vaikuttavan sosiaalisiin suhteisiin. Nuoremmat 

haastateltavat kertoivat useammin laajemmista sosiaalisista verkostoista, joihin pitävät 

yhteyttä etenkin sosiaalisen median avulla. Erityisesti nuoret Suomeen opiskelemaan tulleet 

tutkittavat tuntuivat pitävän yllä laajoja sosiaalisia verkostoja, osittain kenties siitä syystä, 

etteivät he tiedä, missä tulevat valmistumisen jälkeen asumaan. Nuoremmilla vastaajilla 

saattoi myös olla suurempi tarve kertoa laajoista sosiaalisista verkostoista antaakseen 

minulle ”oikeanlaisen” kuvan elämästään. 

Ylirajaisia suhteita pidetään yllä pääosin puhelimitse ja internetin välityksellä. Suurin osa 

tutkittavista kertoi pitävänsä yhteyttä vähintään viikoittain, ja moni kertoi yhteydenpitoa 

olevan lähes päivittäin. Tutkittavat, jotka kertoivat harvemmasta yhteydenpidosta, olivat 

turvapaikanhakijoita joilla yhteydet kotimaahan olivat katkenneet, joilla yhteydenpito oli 

vähäisempää kiireiden takia tai jotka olivat asuneet jo pitkään Suomessa ja olivat perustaneet 

perheen täällä. Nämäkin tutkittavat pitivät yhteyttä kuukausittain. Monelle ylirajaiset 

sosiaaliset suhteet olivat osa päivittäistä elämää; puhelimen, Facebookin, Skypen, Twitterin ja 

sähköpostin avulla ollaan koko ajan mukana kaukana asuvien ystävien ja sukulaisten 

elämässä. ”Malik” kertoi pitävänsä ystäviin yhteyttä viikoittain pääosin Facebookin kautta, 

mutta myös puhelimitse ja sähköpostitse. Somaliasta muuttanut mies kertoi pitävänsä yhteyttä 

harvemmin ulkomailla asuviin ystäviin ja tiiviimmin sukulaisiin. Sukulaisia asui sekä 

Somaliassa, Ruotsissa että Britanniassa. Yhteydenpito sukulaisiin tapahtui puheluiden lisäksi 
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sähköpostin ryhmäkirjeiden avulla, jolloin ympäri maailmaa asuvat sukulaiset saadaan 

pidettyä yhdellä kertaa ajan tasalla kuulumisista. 

Rahan lähettäminen oli säännöllistä etenkin niille haastateltaville, joiden puoliso tai muuta 

lähisukua asuu vanhassa kotimaassa. Pääosin rahaa kerrottiin lähetettävän sukulaisille, mutta 

muutama tutkittava mainitsi lähettävänsä rahaa myös ystäville tarpeen vaatiessa. 

Rahalähetyksistä keskusteltaessa tuli esiin, että rahaa voi liikkua myös muualle kuin 

Suomesta muuttajan lähtömaahan. Yksi haastateltavista oli vastaanottamassa rahaa, ja yksi 

haastateltava kertoi lähettävänsä rahaa kotimaasta toiseen maahan muuttaneelle ystävälle.   

Muutamat haastateltavista olivat lähettäneet kotimaahan myös jotain tavaraa, kuten 

esimerkiksi elektroniikkaa ja vaatteita. Tavaroiden lähettämiseen ei liittynyt yritystoimintaa 

tai muita pyrkimyksiä, vaan lähetykset olivat puhtaasti lahjoja ja palveluksia. Tutkittavat eivät 

pääosin ottaneet esiin, että rahan tai tavaran lähettämisestä olisi heille harmia tai huolia. Yksi 

haastateltava kuitenkin kertoi, että ei mielellään pidä yhteyttä sukulaisiinsa, sillä he pyytävät 

aina rahaa. Muille rahan lähettäminen tuntui haastattelujen perusteella pääosin luonnolliselta 

ja ongelmattomalta.  

Levittin (1998) esiin nostamia sosiaalisia siirtoja oli hankalampi tutkia haastatteluin, sillä 

sosiaaliset siirrot kulkevat usein vähän piilossa muun yhteydenpidon lomassa. Tutkimukseen 

osallistuneet kertoivat yhteydenpidon olevan pääasiassa tavallista kuulumisten vaihtoa ja 

elämästä puhumista. Suomalaisesta yhteiskunnasta ja paikallisista tavoista kerrotaan, mutta 

harva kertoi antavansa suoranaisia neuvoja Suomessa opittujen asioiden pohjalta.  Yksi 

haastateltava mainitsi puhuvansa Suomessa syntyneistä bisnesideoista muualla asuville 

ystävilleen, toinen kertoi koettavansa antaa koulutukseen ja uraan liittyviä neuvoja 

nuoremmille sukulaisilleen. Eräs haastateltava kertoi juttelevansa ystäviensä kanssa niin 

paljon, että samalla siirtyy neuvoja ja tietoa uusista asioista molemmin puolin. Hän on 

esimerkiksi kertonut ystävilleen ravintoon liittyvistä asioista. Yksi vastaajista jakoi 

kotimaassa asuville sukulaisille myös ympäristön siisteyteen ja taloudelliseen ruoan 

hankintaan liittyviä tietoja. Useassa haastattelussa korostettiin, että ajatuksia, tietoa ja neuvoja 

kulkee yhteydenpidon myötä molempiin suuntiin, kuten keskusteluissa yleensäkin. Yksi 

haastateltavista kertoi vanhan kotimaansa ja Suomen välisten erojen olevan monissa asioissa 

niin suuria, ettei hän voisi kertoa kotimaassa asuvalle äidilleen kaikista maiden välisistä 

eroista tai koettaa neuvoa häntä täällä oppimiensa asioiden pohjalta.  Voi olla, että sosiaaliset 

siirrot näyttäytyisivät erilaisina transnationaalisten suhteiden toisessa päässä eli muuttajien 
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kotimaassa, mutta haastattelutilanteissa tutkittavat eivät pitäneet sosiaalisia siirtoja 

merkittävänä osana ylirajaista yhteydenpitoaan.  

Vaikka kaikki haastateltavat pitivät yhteyttä vanhassa kotimaassa tai jossain kolmannessa 

maassa asuviin sukulaisiin tai ystäviin, vain kolme kertoi vierailuista kotimaahan. Somaliasta 

muuttanut haastateltava kertoi käyvänsä Somalimaassa asuvan vaimonsa luona kerran 

vuodessa, Marokosta muuttanut mies kertoi vierailevansa jo ikääntyneen äitinsä luona ja 

Pakistanista Suomeen muuttanut kertoi vierailevansa Pakistanissa sukua tapaamassa sekä 

Englannissa opiskelukavereiden luona. Loput 16 haastateltavaa eivät kertoneet vierailuista 

Suomen rajojen ulkopuolelle. Yksi tutkittava oli haastatteluhetkellä vielä hakemassa 

turvapaikkaa, joten hänelle liikkuminen Suomen rajojen ulkopuolelle ei olisi tästäkään syystä 

mahdollista. Muilla ei ole selviä rajoitteita ulkomaanvierailuihin, mutta niitä ei silti tehdä. 

Ghanasta Suomeen muuttanut haastateltava kertoi haastatteluhetkellä lähettävänsä rahaa 

vanhemmilleen, koska hänen isänsä oli sairaalassa vakavan sairauden vuoksi. Silti hänkään ei 

puhunut kotimaan vierailuista.  

Transnationaalisuutta koskevassa kirjallisuudessa puhutaan ylirajaisuudesta usein perhettä ja 

ystäväpiiriä laajempana yhteisönä (katso esim. Vertovec 2009; Smith 2001). Hämeentien 

rahalähettäjien ylirajaiset sosiaaliset suhteet rajautuivat kuitenkin selvästi henkilökohtaisiin 

verkostoihin. Kukaan haastateltavista ei kertonut kuuluvansa kotiseutujärjestöön, olevansa 

mukana kotimaan politiikassa Suomesta käsin tai pitävänsä vanhaan kotimaahan yhteyttä 

sinne tehtyjen investointien takia. Ainoa poikkeus on Aasiasta muuttanut ”Kasun”, joka 

työskentelee opiskelujen ohella toimittajana ja pitää yllä transnationaalisia yhteyksiä 

toimittajakollegoihin muualla maailmassa (kuva 10 sivulla 57). Haastateltujen somalien 

elämässä transnationaalisuus ei korostunut paljon enempää kuin muidenkaan haastateltavien, 

vaikka somaliyhteisö on kokonsa puolesta jo sellainen, että mahdollisuuksia 

transnationaaliseen toimintaan olisi myös somaliyhdistysten kautta. Yhteyttä pidettiin 

Somaliassa asuviin sukulaisiin ja ystäviin, mutta järjestöjen kautta syntyneistä yhteyksistä ei 

kerrottu. Paikallisiin suhteisiin somalien suuri määrä vaikutti: heille on ”oma” 

rahanlähetyspalvelu ja esimerkiksi teehuoneita Itäkeskuksessa somalien välistä 

vuorovaikutusta varten. Somalialainen ”Abdi” kertoi, että teehuoneissa puhutaan paljon muun 

muassa somalialaisista heimoista. Keskustelunaiheet käsittelevät usein Somaliaa, mutta 

samoja keskusteluja ei luultavasti käytäisi Somaliassa. Esimerkiksi heimojen välit ovat hyvin 

erilaiset diasporassa kuin kotimaassa.  
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4.2.2 Paikalliset sosiaaliset suhteet 

 

Ylirajaisten suhteiden vastaparina käytetään tässä tutkimuksessa termiä paikalliset suhteet. 

Tällä tarkoitetaan kaikkia Suomen rajojen sisälle ulottuvia sosiaalisia suhteita. Käytännössä 

paikalliset suhteet rajautuivat tutkittavien puheissa pääkaupunkiseudulle yhtä poikkeusta 

lukuun ottamatta. Yksi haastateltavista oli muuttanut Helsinkiin Keski-Suomesta, jossa hänen 

sukulaisia ja ystäviä asuu edelleen. 

   

Kuva 8.  ”Kazi” pitää viikoittain yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin kotimaassa ja ystäviin opiskelumaassa. Hän 

vaikutti tyytyväiseltä sosiaaliseen elämäänsä, eikä kaivannut paikallisia suhteita perhettä ja vaimon sukua 

enempää.   

Paikallisissa suhteissa korostuivat erityisesti ystävät. Vain yksi tutkimukseen osallistunut ei 

maininnut ystäviä paikallisista suhteistaan kertoessaan. Hän oli muuttanut vaimon perässä 
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Suomeen, ja kertoi olevansa ennen kaikkea perhemies, viettävänsä aikaa työnteon ja perheen 

parissa (kuva 8). Hänellä on vanhassa kotimaassa sukulaisia ja ystäviä sekä opiskelumaassa 

ystäviä, joihin pitää aktiivisesti yhteyttä.. Suomessa hän pitää yhteyttä vain perheeseen ja 

vaimon sukulaisiin, jotka ovat myös maahanmuuttajia. Hän ei, muista haastateltavista 

poiketen, tuntunut kaipaavan suhteita valtaväestöön, vaan oli tyytyväinen asioihin kuten ne 

ovat 

 

Kuva 9. ”Thana” kertoi olevansa sosiaalinen nainen. Kirkon ja koulun kautta hänellä on paljon paikallisia ystäviä 

ja tuttavia. 

Kuvassa 9 on Afrikasta Suomeen muuttaneen ”Thanan” verkostokuvio. ”Thanan” sosiaalinen 

verkosto on samantyyppinen kuin muidenkin haastateltavien verkostot keskimäärin siinä 

mielessä, että paikallisia verkostoja on vähemmän kuin transnationaalisia verkostoja, mutta 

paikallisiin verkostoihin kuuluu enemmän ihmisiä. Luonnollisesti yhteydenpito esimerkiksi 

kirkon kautta saatuihin tuttaviin ei olisi samassa laajuudessa yhtä helppoa transnationaalisesti 
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kuin se on paikallisesti. Paikalliset verkostot voivat olla laajempia, koska yhteydenpito voi 

tapahtua ilman vaivannäköä esimerkiksi tapaamalla kirkossa tai koulussa. 

Haastateltavat mainitsivat paikallisia ystäviä kolmesta kahdeksaankymmeneen. Keskimäärin 

tutkittavat mainitsivat noin kaksikymmentä paikallista ystävää tai tuttavaa perheen ja suvun 

lisäksi. Paikallisia verkostoja mainittiin perheen lisäksi yhdestä viiteen, keskimäärin 

paikallisia ystäviä oli 2–3:ssa verkostossa. Keskimäärin tutkittavilla oli enemmän sosiaalisia 

suhteita ystäviin Suomessa kuin ylirajaisesti, mutta sukulaissuhteita oli enemmän yli rajojen 

kuin paikallisesti. Paikallisia sosiaalisia suhteita tutkittavat olivat solmineet koulukavereihin, 

samaan etniseen ryhmään kuuluviin, vastaanottokeskuksen muihin asukkaisiin, samassa 

kirkossa käyviin, työkavereihin, urheiluharrastuksen kautta sekä Facebookin kautta. Lisäksi 

somalialaisten teehuoneet Itäkeskuksessa mainittiin. Monet haastateltavista kertoivat 

pitävänsä paikallisiin ystäviin ja sukulaisiin ”kaiken aikaa” yhteyttä, toiset määrittelivät 

yhteydenpidon viikoittaiseksi.   

Yhdellätoista haastateltavalla oli Suomessa puoliso ja lapsia, mutta vain viidellä 

haastateltavista oli muuta sukua kuten omia sisaruksia tai puolison sukua Suomessa. Kolmella 

tutkittavalla puoliso oli valtaväestöön kuuluva, muilla puoliso oli samaa etnistä ryhmää kuin 

haastateltavakin. Perheenjäsenet mainittiin haastatteluissa aina tärkeimmiksi, mutta näitä 

suhteita ei ole kovin paljon Suomessa. Koulukaverit muodostivat suurimmat paikallisten 

sosiaalisten suhteiden verkostot. Kymmenen tutkittavaa opiskeli haastatteluhetkellä joko 

täyspäiväisesti tai työnteon ohella. Lisäksi seitsemän haastateltavaa mainitsi työkaverit ja 

kolme mainitsi bisnes–kumppanit. Näissä ryhmissä on vähemmän ihmisiä kuin 

koulukavereissa, etenkin kun moni työllistää itse itsensä tai on töissä pienessä etnisessä 

yrityksessä. Kaksi haastateltavaa mainitsi naapurit paikallisiksi suhteiksi ja yksi opiskelemaan 

tullut mainitsi kämppäkaverit. Lisäksi kaksi naispuolista haastateltavaa mainitsi 

terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työntekijät.  

Haastatteluissa tuli hyvin ilmi, kuinka Suomeen muuttaneet itse kategorisoivat sosiaalisia 

suhteitaan. Kun kysyin tutkittavien paikallisista suhteista, oli vastauksissa usein valmiiksi 

eroteltu valtaväestöön kuuluvat suomalaiset ja muut. Esimerkiksi Suomeen opiskelemaan 

muuttaneet kertoivat koulukavereistaan melko nopeasti sen, kuinka monta heistä on 

valtaväestöön kuuluvia. Haastatteluissa kävi ilmi, että tavallisesti ystävistä puhuttaessa 

puhutaan muista Suomessa asuvista etnisistä vähemmistöistä, ja suomalaiset ystävät 

mainitaan ikään kuin poikkeustapauksina. Useampi haastateltava puhui samalla siitä, kuinka 
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tärkeää mutta vaikeaa kantasuomalaisiin tutustuminen on. Kahdella haastateltavalla oli 

erityisen hyvät kokemukset suomalaisista ystävistä. Marokosta muuttanut mies kertoi 

naapuristaan, jonka kanssa hän pitää kielikerhoa, he puhuvat vuorotellen suomea, arabiaa ja 

ranskaa. Somaliasta muuttanut mies oli puolestaan oikein tyytyväinen Miessakit ry:n kautta 

saatuun ystävään, jonka kanssa hän pääsee harjoittelemaan kieltä ja keskustelemaan 

suomalaisesta yhteiskunnasta. Osalla haastateltavista jako valtaväestöön kuuluviin ystäviin ja 

muihin tuli verkostojen jaon mukaan, jos suomalaiset ystävät oli ”hankittu” muuta kautta kuin 

muut ystävät, mutta esimerkiksi koulukavereista puhuttaessa suomalaiset ja muut erotettiin 

puheessa toisistaan, vaikka he olisivat olleet samaa ystäväverkostoa. Näin teki muun muassa 

”Kasun”, jolla on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia koulukavereita (kuva 10). 

 

Kuva 10. Suomeen opiskelemaan muuttanut ”Kasun” teki haastattelussa selvän jaon valtaväestöön kuuluviin 

ystäviin ja maahanmuuttajaystäviin. Hän kertoi, että koulukavereista suurin osa on muita Suomeen opiskelemaan 

muuttaneita, ja että valtaväestöön kuuluvia ystäviä on muutama.  
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Paikallisia ”tuttuja” tutkittavilla oli haastattelujen mukaan melko vähän, aktiiviset ja vahvat 

suhteet korostuivat haastatteluissa. Suomeen muutosta ei ole suurimmalle osalle tutkittavista 

kulunut niin pitkää aikaa, että heillä olisi esimerkiksi vanhoja koulu- ja työkavereita 

Suomessa. Granovetterin (1973) heikot suhteet olivat jääneet tutkittavien vanhoihin 

kotimaihin, kun esimerkiksi kaukaisemmat sukulaiset, vanhat kaverit ja kollegat ovat siellä. 

Toisaalta heikkoja suhteita saattoi jäädä haastatteluissa paljastamatta, jos tutkittava ei sattunut 

muistamaan kaikkia siteitään, tai jos hän ajatteli väljemmistä tuttavuuksista kertomisen olevan 

turhaa. Kerroin haastatteluissa, että olen kiinnostunut kaikenlaisista kontakteista ja 

yhteydenpidosta, mutta osa haastateltavista saattoi käsittää kysymykseni silti koskemaan vain 

vahvoja suhteita.  

Yhdenkään haastateltavan sosiaaliset suhteet eivät olleet pelkästään Suomen rajojen 

ulkopuolella, vaan kaikilla oli joitain suhteita myös täällä. Haastateltavien paikalliset ja 

trasnationaaliset suhteet eivät tuntuneet kilpailevan keskenään. Sosiaalisten suhteiden määrä 

riippui tutkittavan henkilökohtaisesta tilanteesta ja sosiaalisuudesta. Jos sosiaalisia suhteita oli 

vähän, niitä oli tavallisesti vähän sekä paikallisesti että ylirajaisesti. Jos suhteita oli enemmän, 

niitä oli enemmän sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Haastatteluissa ei tullut 

esiin tilanteita, joissa ylirajaiset suhteet ”väistäisivät” paikallisten suhteiden tieltä ajan 

kuluessa, vaan kaikkia suhteita pidettiin yllä. Yhteydenpidon vilkkaudessa saattoi kuitenkin 

olla eroja sen mukaan, kuinka kauan muutosta oli kulunut. 

Haastateltavilla ei ollut ennen Suomeen muuttoa mahdollisia perhesuhteita lukuun ottamatta 

ystäviä tai muita suhteita täällä. Sosiaalisten kontaktien määrä on hyvin pieni etenkin 

turvapaikanhakijoilla, mutta myös opiskelemaan tai työn perässä tulleet ovat usein sosiaalista 

verkostoa vailla. Osalle haastateltavista näkökulma paikallisiin sosiaalisiin suhteisiin oli hyvin 

käytännöllinen. Keniasta opiskelujen perässä Suomeen muuttanut ”Joseph” kertoi, että 

muuttaessa uuteen maahan on alettava aktiivisesti luomaan verkostoa. Myös Sierra Leonesta 

kotoisin oleva ”Alie” korosti verkostojen tärkeyttä. Hänen laaja ystäväverkostonsa on etenkin 

internetissä, ja hänen mukaansa verkostoituminen on kaikki kaikessa: ”It’s all about 

connections”.  

4.2.3 Suhteet osana arkea ja paikkoja 

 

Tutkittavien paikallisten suhteiden määrä oli merkittävä. Kukaan haastateltavista ei elänyt 

sosiaalisten suhteidensa puolesta pelkästään Suomen rajojen ulkopuolelle, turvautuen vain 

ylirajaiseen yhteydenpitoon. Paikallisten suhteiden lisäksi ylirajaiset suhteet vaikuttivat 
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kuitenkin olevan luonnollinen ja arkinen osa tutkittavien elämää. Suhteiden ylläpito tapahtuu 

pääosin kotona, ja monet haastateltavista kertoivat pitävänsä yhteyttä säännöllisesti puhelimen 

ja internetin avulla. Ylirajaisia suhteita voidaan ylläpitää monessa paikassa esimerkiksi 

puhelimella, mutta koti korostuu tärkeänä paikkana. Ylirajaiset suhteet ovat kenties 

kiinnittyneempiä muuttajien koteihin kuin monet paikalliset suhteet. Suhteiden ylläpitäminen 

esimerkiksi koulu- tai työkavereihin tapahtuu tavallisesti pääosin koulussa tai töissä, mutta 

ylirajaisia suhteita toisissa maissa asuviin sukulaisiin ja ystäviin pidetään paljolti kotoa käsin. 

Hämeentien rahanlähetyspaikoissa kerrottiin, että myös rahanlähetys tapahtuu yhä useammin 

kotona. Arjessa ei ole selvää jakoa siihen, milloin seurustellaan ihmisten kanssa paikallisesti 

ja milloin rajojen yli. Esimerkiksi Facebookissa ja sähköpostin ryhmäviesteissä voidaan 

samaan aikaan vaihtaa kuulumisia lähellä ja kaukana asuvien sukulaisten ja ystävien kanssa.  

Suhteiden arkipäiväisyys tuli haastatteluissa usein esiin myös siinä, että haastateltava muisti 

vasta verkostokuviota piirrettäessä mainita esimerkiksi sukulaisiaan, joihin pitää lähes 

päivittäin yhteyttä. Se, että yhteyttä pidetään valtiorajojen yli, ei tuntunut tekevän 

kanssakäymisestä tutkittavien mielessä mitenkään erityistä. Myös rahanlähetyspalveluihin 

suhtauduttiin arkisesti: kyseessä oli havaintojen mukaan tavallisesti yhtä arkinen tapahtuma 

kuin esimerkiksi kaupassa käynti.  

Maahanmuuttajien määrä ja etninen kirjo vaikuttanevat muuttajien paikallisiin siteisiin. Se, 

että joistain maista muuttajia on todella vähän, vaikuttaa mahdollisuuksiin muodostaa 

kontakteja muihin samaan etniseen ryhmään kuuluviin. Esimerkiksi muutama afrikkalainen 

haastateltava kertoi, että paikallinen ystäväpiiri koostuu muista afrikkalaisista. Jos omasta 

kotimaasta suurempi ryhmä asuisi Suomessa, saattaisivat paikalliset sosiaaliset suhteet 

rajautua herkemmin vain heihin. Toisaalta suhteita valtaväestöön oli eri haastateltavilla aika 

lailla saman verran, riippumatta siitä, kuinka paljon paikallisia suhteita oli muihin vanhasta 

kotimaasta tänne muuttaneisiin. Paikallinen etninen kirjo vaikuttaa paikallisiin sosiaalisiin 

siteisiin, mutta ylirajaiset suhteet tuntuvat pysyvän vaihtuvissakin olosuhteissa. Paikalliset 

olosuhteet voivat näkyä ylirajaisissa suhteissa yhteydenpidon määrässä ja muodoissa. 

Toisaalta ylirajaiset suhteet eivät kuitenkaan ole vain korvaamassa paikallisia suhteita, vaan 

tärkeisiin ihmisiin pidetään yhteyttä asuinpaikoista huolimatta. Harva tutkittavista mainitsi, 

että olisi aikaisemmin pitänyt selvästi enemmän yhteyttä Suomen ulkopuolella asuviin 

sukulaisiin tai ystäviin, vaan yhteydenpidosta puhuttiin melko staattisena ilmiönä. 
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Hämeentiellä rahanlähetys ja muut etniset palvelut näkyvät katukuvassa ja muokkaavat 

paikkaa tietynlaiseksi. Eniten ylirajaisuus muovaa kuitenkin muuttajien elämää kotona, jossa 

suurin osa yhteydenpidosta tapahtuu.  

5. Tulosten pohdintaa 

 

5.1 Sekä transnationaaliset että paikalliset suhteet olivat haastateltaville tärkeitä 

 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka transnationaalisia toimijoita Hämeentien 

rahalähettäjät ovat, ja millaisia sosiaalisia suhteita heillä on Suomessa ja Suomen rajojen 

ulkopuolella. Tulokset antavat kuvan muuttajista, joille sosiaaliset siteet vanhaan kotimaahan 

ja muualla maailmassa asuviin sukulaisiin ja ystäviin ovat tärkeitä, mutta ei sosiaalisen 

elämän ainoa tai selvästi tärkein osa. Haastateltavat olivat heterogeeninen joukko eri etnisistä 

taustoista ja eri syistä Suomeen muuttaneita, mutta sosiaalisten suhteiden merkitys näyttäytyi 

melko samanlaiselta kaikille. Paikalliset ja transnationaaliset suhteet eivät poissulkeneet 

toisiaan, vaan molempia haluttiin ylläpitää. 

Tutkittavilla oli sekä paikallisia että ylirajaisia suhteita, ja usein melko tasaisesti molempia. 

Eroja oli vastaajan sosiaalisuuden mukaan ja iän mukaan, Suomeen muuton syy ei 

näyttäytynyt suurelta tekijältä. Tähän tekevät poikkeuksen ne turvapaikanhakijat, joiden lähes 

kaikki sosiaaliset suhteet olivat kotimaasta pakenemisen yhteydessä katkenneet, tai joiden 

läheiset olivat menehtyneet. Turvapaikanhakijoidenkin välillä oli kuitenkin suuria eroja, ja 

joillain heistä oli laajoja sosiaalisia verkostoja vanhaan kotimaahan ja muualle maailmaan. 

Bosnialaisten ja eritrealaisten pakolaisten transnationaalisia käytäntöjä tarkastelleessa 

tutkimuksessa huomattiin, että pakolaisryhmien yhteyksissä vanhaan kotimaahan on eroja, 

joihin vaikuttaa muun muassa pakolaiseksi päätymisen ajankohta, kohdemaahan asettumisen 

vakinaisuus sekä kotimaan tilanne ja kotimaan hallinnon pyrkimykset edistää ylirajaisia 

suhteita (Al-Ali et al. 2001). Samantapaiset syyt saattavat vaikuttaa Suomeenkin 

muuttaneiden pakolaisten erilaisiin tilanteisiin. Etenkin kotimaan tilanne vaikuttaa siihen, 

kuinka moneen kotimaassa asuvaan sukulaiseen tai ystävään on käytännössä mahdollista pitää 

yhteyttä, ja kuinka moneen yhteydet ovat katkenneet. 

Erot tutkittavien luonteen sosiaalisuudessa ja Suomeen muuton olosuhteissa vaikuttivat 

sosiaalisiin suhteisiin, niin paikallisiin kuin ylirajaisiinkin. Tavallisesti silloin, kun paikallisia 
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suhteita oli vähän, niin ylirajaisiakin suhteita oli vähän, ja toisin päin. Haastatteluissa tuli ilmi 

myös ihmisten erilainen suhtautuminen sosiaalisten verkostojen syntymiseen. Toisille oli 

selvää, että muuton myötä on alettava rakentaa verkostoa ympärilleen, toisia vähäiset 

sosiaalisten suhteiden määrät eivät häirinneet. Tulokset vahvistavat Vertovecin (2009: 82) ja 

Portesin (2003: 887) käsitystä siitä, että uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen ja 

transnationaalinen toiminta eivät ole keskenään ristiriidassa. Tiilikainen (2003: 61) on 

huomauttanut, että vaikka pakolaisten sosiaalinen yhteydenpito saavuttaa globaalit 

mittasuhteet, arkipäivä on sidoksissa asuinmaan paikallisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja 

kokemuksiin vähemmistöasemasta. Diaspora ei lopultakaan voi korvata valtiota ja sen 

kansalaisilleen tarjoamia palveluja.  

Muutto uuteen maahan vaikuttaa sosiaaliseen elämään Granovetterin (1973) määrittelemiä 

heikkoja suhteita vähentävästi. Monella tutkittavalla oli sekä paikallisesti että ylirajaisesti 

muutama selvärajainen verkosto, jossa yhteydenpito on tiivistä. Kotimaahan on kenties jäänyt 

heikkoja suhteita esimerkiksi vanhoihin kollegoihin, naapureihin, järjestötuttaviin tai 

uskonnollisen yhteisön jäseniin. Muuton myötä yhteydenpito saattaa kuitenkin karsiutua 

koskemaan vain vahvoja suhteita. Suomessa taas heikkoja suhteita ei kenties ole vielä ehtinyt 

syntyä, kun esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkoja ei ole vielä ehtinyt olla. Tämä voi 

hankaloittaa muuttajien elämää, sillä heikot suhteet voisivat luoda siltoja erilaisten 

verkostojen välille, ja niiden uskotaan vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi yhteisöjen 

toimivuuteen ja aktiivisuuteen. Heikoista suhteista voi olla hyötyä myös esimerkiksi 

työmarkkinoille pyrittäessä. Vaikka maahanmuuttajilla olisikin heikkoja suhteita vanhaan 

kotimaahan, niistä ei ole apua suomalaiseen yhteiskuntaan integroituessa. Tutkimuksessa ei 

tullut esiin juuri lainkaan heikkoja paikallisia suhteita. Toki on muistettava, että heikkoja 

suhteita ei luultavasti muisteta mainita yhtä tarkasti kuin vahvoja suhteita.  

Tsekkiläistutkimuksessa armenialaispakolaiset hyödynsivät maahan tullessaan heikkoja 

suhteita muihin jo maassa asuviin armenialaisiin. Uuteen maahan muutossa ja asettumisessa 

näistä suhteista oli apua maan tavoille tottumisessa ja asunnon ja työmahdollisuuksien 

kartoittamisessa, mutta asettumisen jälkeen muuttajat huomasivat suhteiden toisiin 

armenialaisiin muuttuvan vahvemmiksi ja osaltaan eristävän heitä valtaväestöstä (Klvanova 

2009). Hämeentien haastateltavien tilanne vaikutti osittain samanlaiselta. Moni tosin kertoi, 

ettei Suomeen muuttaessaan  tuntenut täältä ketään. Heikkoja suhteita on syntynyt muun 

muassa vastaanottokeskuksissa, ja osa suhteista on muuttunut ajan myötä vahvoiksi.  
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Sukulaisuus ja ystävyys muodostivat perusteet valtaosalle sosiaalisista suhteista, niin 

ylirajaisissa kuin paikallisissakin verkostoissa. Esimerkiksi työn tai järjestöjen kautta 

ylirajaisia suhteita ei juuri ollut. Monissa transnationaalisuustutkimuksissa muihin kuin 

ystävyyteen ja sukulaisuuteen perustuville yhteyksillä, kuten taloudellisille, kulttuurisille ja 

uskonnollisille ylirajaisille yhteyksille, on annettu melko suuri rooli (ks. Portes et al. 2002; 

Wong 2004; Jones et al. 2010). Haastatteluista kävi ilmi, kuinka marginaalista tällainen muu 

ylirajainen yhteistyö on verrattuna perinteisiin perhe- ja ystävyyssuhteisiin. Paikallisia 

sosiaalisia verkostoja oli syntynyt kirkon tai moskeijan kautta sekä yritystoiminnan kautta, 

mutta samantyyppisistä ylirajaisista verkostoista tutkittavat eivät pääosin maininneet. 

Haastateltavat kertoivat, että vaikka suuri osa heidän paikallisista sosiaalisista siteistä oli 

muihin etnisen vähemmistön jäseniin, niin myös suomalaiseen valtaväestöön haluttiin luoda 

suhteita. Suhteita valtaväestöön korostettiin haastatteluissa, tai vaihtoehtoisesti niiden puutetta 

harmiteltiin. Toisaalta on myös pohdittava, vaikuttaako vastauksiin epäilty, että minä 

valtaväestöön kuuluvana haastattelijana kuulisin mielelläni tällaisesta halusta integroitua ja 

tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan. Aikaisemmissakin tutkimuksissa on kuitenkin tullut 

selvästi ilmi, että suhteiden solmimista valtaväestöön on pidetty tärkeänä, esimerkiksi 

Suomeen muuttaneiden somalien keskuudessa (Niemelä 2006; Dhalmann 2011: 62). 

Maahanmuuttajat kaipaavat paikallisia suhteita myös avun saamiseksi paikallisissa käytännön 

asioissa (Ryan 2007). 

Erilaiset sosiaaliset suhteet tuntuivat kaikki olevan tärkeitä haastateltaville: omaan sukuun ja 

kotimaahan halutaan pitää yhteyksiä, paikallisesti ollaan tekemisissä samaan etniseen 

ryhmään kuuluvien kanssa ja lisäksi halutaan luoda kontakteja valtaväestöön. Erilaiset 

sosiaaliset suhteet eivät syrjäytä toisiaan, vaan haastateltavat tuntuivat pitävän tärkeänä sekä 

oman kulttuurin ylläpitämistä sosiaalisten suhteiden kautta sekä suomalaiseen kulttuuriin 

tutustumista valtaväestöön luotujen suhteiden kautta. Moni toivoi enemmän kontaktia 

valtaväestöön, mutta kukaan ei sanonut, että suhteet muihin maahanmuuttajiin eristäisivät 

heidät suomalaisista. Vaikka kukaan haastateltavista ei maininnut sosiaalisten suhteidensa 

vaikeuttavan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, haastateltavien puheista oli 

aistittavissa, että paikalliset suhteet vaikuttavat integraatioon enemmän kuin 

transnationaaliset. Huoli transnationaalisuuden mahdollisuudesta vähentää integraatiota 

tuntuu tässä mielessä turhalta.  
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Useampi haastateltavista kertoi paikallisen ystäväpiirin koostuvan lähinnä muista 

maahanmuuttajista myös silloin, kun omasta kotimaasta ei juuri ollut tuttuja 

pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Afrikasta muuttaneet saattoivat puhua ystävistään, jotka 

ovat yleisesti ”muita Afrikasta muuttaneita”, maakohtaisia erittelyjä tekemättä. Omaa 

kulttuuria lähellä olevaan kulttuuriin kuuluviin ihmisiin luotiin suhteita, vaikkei samaa etnistä 

ryhmää oltaisikaan. Hytösen (2007) tutkimuksessa selvisi, että Suomessa asuvat virolaiset 

eivät solmi aktiivisesti suhteita muihin täällä asuviin virolaisiin, saati muista maista 

muuttaneisiin. Tähän voi olla syynä sekä hyvät yhteydet Viroon että suomalaisen ja virolaisen 

kulttuurin samankaltaisuudet. Tällöin ei ehkä tule tarvetta löytää ”omaa porukkaa”. Vieraassa 

maassa muukalaisina kohdellut siirtolaiset löytävät helposti yhteisiä piirteitä toisista samasta 

maasta muuttaneista ja saavat lohtua toistensa seurasta (Waldinger 2010: 25).  

Tutkittavat eivät tuoneet esiin, että he kokisivat elävänsä jotenkin Suomen rajojen 

ulkopuolella tai erillään suomalaisesta yhteiskunnasta. Haastatteluissa ei tullut selvästi esiin, 

että elämä tuntuisi haastateltavien mielestä jakautuvan ”sinne” ja ”tänne”. Suurin osa 

tutkittavista tuntui asettuneen Suomeen pysyvästi.  Yhteyttä vanhaan kotimaahan ja muualla 

asuviin sukulaisiin ja ystäviin pidettiin, mutta yhteydenpidon myötä haastateltavien elämä 

tuntui jakautuvan ennemmin fyysisiin ja virtuaalisiin yhteyksiin kuin Suomen ja vanhan 

kotimaan yhteyksiin. Kukaan ei ylirajaisista suhteista kertoessaan kertonut kokevansa näiden 

suhteiden olevan liian suuri osa elämäänsä, ja kaikilla oli joitain tärkeitä paikallisia suhteita.  

Vaikka maantieteelliset rajat ja alueet ovat jossain määrin menettämässä merkitystään, 

ihmisten fyysisellä kohtaamisella on edelleen arvonsa. Lisäksi muuttajilla on halu tutustua 

suomalaisiin ihmisiin. Etenkin turvapaikanhakijoille paikalliset suhteet voivat olla tärkeässä 

roolissa, jos vanhaan kotimaahan ei enää ole yhteyksiä. Silti ylirajaiset suhteet tuntuivat 

luontevilta osilta haastateltavien elämää ja arkea. Suhteista ja yhteydenpidosta puhuttiin 

itsestäänselvyyksinä, ja esimerkiksi yhteydenpitoa kerrottiin olevan ”kaiken aikaa”. 

Useamman haastateltavan puheissa korostui internetin tuoma yhteydenpidon helppous ja 

muutama mainitsi, kuinka internetissä ei edes tule pohdittua, missä toinen fyysisesti sijaitsee. 

Toisaalta puhelin oli kuitenkin kaikista tärkein yhteydenpidon väline, ja internetissä tapahtuva 

yhteydenpito mainittiin tavallisesti vasta toisena. Myös tutkimuksessa Suomessa asuvien 

virolaisten maahanmuuttajanaisten arkipäivän transnationaalisuudesta internetin ja puhelimen 

avulla pidettävät yhteydet korostuivat, ja yhteydenpito rajautui selvästi kotiin (Janhonen-

Abruquah 2010). Koti näyttäytyi tärkeimpänä transnationaalisten suhteiden ylläpitopaikkana 

myös Hämeentien haastateltaville.  
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Kaksi tutkittavaa kertoi, ettei heidän transnationaalisia verkostoja voinut laskea, koska niitä 

on joka puolella. Näille ylirajaiset ja koko ajan muutoksessa olevat verkostot vaikuttivat 

tärkeältä osalta sosiaalista elämää, ja niitä pidettiin yllä valtaosin internetissä. Tällöin 

verkostot ympäri maailmaa korostuivat enemmän kuin pelkästään tiivis yhteys kotimaahan tai 

kotikylään. Näillä muuttajilla, joilla on laajoja verkostoja ympäri maailmaan, saattaa 

Vertovecin (2009: 72–73) mainitsema kulttuurinen kompetenssi lisääntyä 

transnationaalisuuden myötä. Heillä saattaa olla kyky elää useamman kulttuurin sääntöjen 

mukaan ja vaihtaa kulttuuria kuten kieltä tilanteesta toiseen siirtyessä. Toisaalta suomalainen 

kulttuuri saattaa olla heille vielä jossain määrin vieras.  

 

5.2 Kohtalaista transnationaalisuutta ja transnationaalisia sukulaisuusryhmiä 

 

Haastateltaviksi valikoitui sellaisia muuttajia, joilla on joitain yhteyksiä Suomen rajojen 

ulkopuolelle, koska he käyttävät rahanlähetyspalveluja. Tutkimusjoukon ”valmiiseen” 

transnationaalisuuteen suhteutettuna sosiaaliset suhteet ja elämä tuntuivat melko paikallisilta. 

Joidenkin määritelmien mukaan ”transmuuttaja” on ihminen, jolle trasnationaaliset toiminnat 

ovat keskeinen osa elämää (Castles & Miller 2009: 32). Tällä määritelmällä en kutsuisi 

tutkittavia ”transmuuttajiksi”. Kaikilla haastateltavilla oli sekä paikallisia että ylirajaisia 

suhteita, ja verkostoja oli keskimäärin saman verran Suomessa ja Suomen rajojen 

ulkopuolella. Ylirajaiset verkostot eivät näyttäytyneet tutkittavia eniten määrittäviltä 

tekijöiltä, mutta niissä oli paljon yhteydenpitoa. Valtaosa kertoi pitävänsä yhteyttä lähes 

päivittäin, pääosin puhelimitse ja internetissä.  

Australialaistutkimuksessa Hong Kongista Australiaan muuttaneista 42 prosenttia kertoi 

pitävänsä puhelimitse yhteyttä muussa maassa asuviin sukulaisiin (Dunn & Ip 2008: 89). 

Hämeentien haastateltavat olivat selvästi Hong Kongilaisia muuttajia aktiivisempia 

ylirajaisissa suhteissaan. On kuitenkin muistettava, että tutkittaviksi valikoitui 

rahanlähetyspaikkojen asiakkaita, ja että valtaosa haastateltavista oli asunut Suomessa alle 

kymmenen vuotta. Alle viisi vuotta Britanniassa asuneiden haastattelututkimus antaa melko 

samantyyppisen kuvan transantionaalisista toiminnoista kuin Hämeentien haastateltavat: 

heistä 34 prosenttia lähetti kotimaahan säännöllisesti rahaa, 83 prosenttia pitää puhelimitse 

säännöllisesti yhteyttä, alle kolme prosenttia on liiketoiminnan kautta yhteydessä kotimaahan 

ja vajaa 10 prosenttia osallistuu jollain tavalla kotimaan politiikkaan (Jayaweera & 
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Choudhury 2008: 95). Ottaen huomioon, että brittitutkimuksessa otos oli satunnainen kaikista 

muuttajista sen sijaan, että haastateltavat olisivat valikoituneet transnationaalisen toiminnon 

kautta, tulokset ovat melko lähellä Hämeentien haastatteluista saatua kuvaa. 

Transnationaalisista toiminnoista yhteydenpito puhelimitse on tärkeintä ja melko harvalla on 

ammatin tai liiketoiminnan puolesta kontakteja vanhaan kotimaahan. 

Tutkittavat tuntuivat edustavan Dunnin (2010: 3) määrittelemää ”keskitason” kohtalaista 

transnationaalisuutta. Ylirajaiset toiminnot kulkevat arjessa mukana, mutta eivät ole 

tutkittavien identiteetin ja toiminnan kaikista voimakkain kuvaaja. Aiemmissa tutkimuksissa 

on tutkittu transnationaalisia toimintoja ja identiteettejä sekä ylirajaisten kontaktien määrää. 

Sellaista tutkimusta, jossa ylirajaisia ja paikallisia verkostoja olisi vertailtu keskenään, ei ole 

käsittääkseni tehty. Tästä syystä en osaa arvioida, kuinka Hämeentien tutkittavien sosiaalinen 

elämä suhteutuu muiden transnationaalisuustutkimusten tuloksiin paikallisten ja ylirajaisten 

suhteiden määristä. 

Faist (2000: 202–210) on jakanut transnationaalisen sosiaalisen tilan kolmeen tyyppiin: 

transantionaalisiin sukulaisuusryhmiin, transnationaalisuuspiireihin sekä transnationaalisiin 

yhteisöihin. Faistin jaon mukaan Hämeentien rahalähetyspalvelujen käyttäjät kuuluvat eniten 

transnationaalisiin sukulaisuusryhmiin. Tähän liittyy vahvasti rahalähetykset, henkilökohtaiset 

tunnesiteet sekä sosiaalisten normien noudattaminen. Henkilökohtaiset tunnesiteet olivat lähes 

kaikissa tutkittavien mainitsemissa ylirajaisissa verkostoissa ylläpitävä voima. Boccagni 

(2010: 199) on kuvannut Ecuadorista Italiaan muuttaneiden transnationaalista toimintaa 

tavalla, joka kuvaa Hämeentienkin tilannetta suurilta osin osuvasti:  

 ”Niin kutsutut transnationaaliset sosiaaliset kentät eivät ole muuta kuin pieniä polkuja, eikä 
aina sellaisinakaan selvästi muotoutuneita tai tiheästi käytettyjä. Ne ulottuvat harvoin 
laajemmalle kuin perhesuhteisiin, tai sisältävät muuta kuin kauas ulottuvaa kiintymystä, koti-
ikävää ja joskus, joko edellisiä täydentämään tai korvaamaan, rahalähetyksiä”. 

Boccagnin kokemus ecuadorilaisista muuttajista kuvaa juuri Faistin (2000) määrittelemiä 

transnationaalisia sukulaisuusryhmiä, joille muuttoliike ei ole tärkeässä asemassa identiteetin 

luomiselle tai yhteiskunnalliselle toiminnalle, vaan ennen kaikkea välttämättömyys tärkeiden 

ihmissuhteiden ylläpidossa. Hämeentien haastateltavien transnationaalisia käytäntöjä voi 

kuvailla pitkälti samalla tavalla, mutta koska haastateltavista suurin osa oli muuttanut 

Suomeen pysyvästi, eroja suhtautumisessa transnationaalisuuteen oli siinä mielessä, että 

ylirajaista yhteydenpitoa pidettiin elämän tärkeänä ja pysyvänä osana, ja muutamaan 
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nuoremman haastateltavan osalta muutto ja ystävyyssuhteet eri puolille maailmaa tuntuivat 

olevan osa identiteettiä, kokemusta maailmankansalaisuudesta. 

Transnationaalisissa yhteisöissä solidaarisuus ylettyy sukulaisuuden yli, ja yhteisöä pitävät 

koossa jaetut ajatukset, käsitykset ja symbolit. Tällaisesta transnationaalisesta yhteisöstä ei 

näkynyt merkkejä haastatteluissa. Suurin osa tutkittavista oli sellaisesta etnisestä ryhmästä, 

jolla on hyvin vähän jäseniä Helsingissä. Lisäksi monen ylirajaiset yhteydet suuntautuivat 

monin paikoin muualle kuin vanhaan kotimaahan. Näistä syistä en usko, että Faistin 

määrittelemiä transnationaalisia yhteisöjä olisi lähitulevaisuudessa syntymässäkään 

Helsingistä käsin. Tutkimuksessa tuli vahvasti esiin haastateltavien suhteet myös muualle 

kuin vanhaan kotimaahan. Tällöin yhteyttä pidettiin sukulaisiin ja ystäviin joihin oli syntynyt 

side joko kotimaassa, Suomessa tai jossain aiemmassa asuinmaassa esimerkiksi 

pakolaisleirillä. Transnationaalisutta käsittelevässä kirjallisuudessa otetaan melko vähän esiin 

tällaista useaan maahan suuntautuvaa transnationaalisuutta, vaan tavallisesti keskitytään 

maahanmuuttajien suhteisiin vanhaan kotimaahan.  

Maahanmuuttajien trasnationaalisuutta on tutkittu eniten Yhdysvalloissa, jossa muuttajat ovat 

luoneet selviä ryhmiä ja identifioituneet muihin samasta maasta tai jopa samasta kaupungista 

tai kylästä muuttaneisiin (Katso esimerkiksi Levitt 1998; Portes et al. 2002). Hämeentien 

haastateltavien trasnationaalisuus eroaa monin paikoin Latinalaisesti Amerikasta 

Yhdysvaltoihin muuttaneiden trasnationaalisuudesta. Muuttajat ovat hajaantuneemmin eri 

alueilta, muutto Suomeen on useasti pysyvä, vierailuja kotimaahan tehdään vähän, 

useammalla suhteet kotimaahan ovat katkenneet ja useampi on saapunut maahan pakolaisena 

tai turvapaikanhakijana. Muuttajien erilaisista tilanteista johtuen myös trasnationaaliset 

käytännöt ovat hyvin erilaisia, ja maahanmuuttajien transnationaaliset yhteisöt ovat Suomessa 

vielä kaukaisia.  

Haastateltavilla oli pysyviä ylirajaisia suhteita, ja tässä mielessä he ovat tranantionaalisia 

toimijoita. Kuitenkin vain kolme yhdeksästätoista haastateltavasta mainitsi kotimaan vierailut 

yhtenä yhteydenpidon muotona. Vierailujen vähyys on ristiriidassa nykyajan liikkumista ja 

maailman rajattomuutta korostavan keskustelun kanssa. Doreen Massey (2008) on puhunut 

aika-tila – tiivistymän valtageometriasta, joka vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin käyttää 

hyväkseen aika-tila – tiivistymää ja muokata sitä. Kirjon toisessa päässä ovat ihmiset, jotka 

sekä liikkuvat ja kommunikoivat että kykenevät hallitsemaan suhdettaan aika-tila – 

tiivistymään, ja toisessa päässä ovat ihmiset, jotka vain ottavat vastaan muutokset maailman 
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järjestäytymisessä, ilman että itse liikkuisivat tai hallitsisivat muutoksia. Eroja on siis sekä 

liikkeen ja kommunikaation asteissa että hallinnan ja aloitekyvyn asteissa. Tutkimukseen 

osallistuneet maahanmuuttajat ovat muuton ja kommunikoinnin myötä osallisia aika-tila – 

tiivistymän tuomista mahdollisuuksista, mutta toisaalta heillä ei ole samalla tavalla hallintaa 

tai vastuuta prosesseista niin kuin monilla työkseen ylirajaisilla ihmisillä. Kotimaan 

vierailujen pieni määrä kertoo siitä, kuinka mahdollisuudet liikkua maasta toiseen eivät ole 

kaikille samat, vaikka yhteyksiä ja pysyviä suhteita maailmalle olisikin. Kotimaan vierailujen 

vähäisyys muistuttaa myös siitä, kuinka valtioilla ja etäisyyksillä on edelleen suuresti 

merkitystä tässä ”rajattomassa maailmassa” (Waldinger & Fitzgerald 2004). Vaikka 

matkustaminen on nopeutunut ja halventunut samoin kuin kommunikaatioteknologia, hinnat 

ovat edelleen korkeita suurelle osalle ihmisistä (Samers 2010: 39). Monille matkustaminen 

kotimaahan ei ole mahdollista alueella käynnissä olevien konfliktien takia tai syytä 

matkustamiseen ei ole menehtyneiden tai kadotettujen sukulaisten vuoksi. 

Sosiaalisista siirroista ei puhuttu haastatteluissa kovin pitkään, sillä aihe ei tuntunut 

tutkittaville merkitykselliseltä eikä heillä ollut paljon sanottavaa siitä. Esimerkiksi Levittin 

(1998) tutkimuksessa Dominikaanisen tasavallan ja Yhdysvaltojen välillä kulkevista siirroista 

on todella suuria eroja Hämeentien haastateltavien tilanteeseen. Levittin tutkimuksessa 

Yhdysvalloista siirtyvät kulttuuriset ilmiöt, tieto, ja uudet ideat saavat vahvistusta siitä, että 

melkein kaikilla kotikylässä on sukulaisia muuttanut samalle alueelle Yhdysvaltoihin. Täällä 

maahanmuuttajia on suhteellisen vähän ja heitä on muuttanut hajaantuneesti eri maista, joten 

toisiaan vahvistavia sosiaalisten siirtojen virtoja ei pääse syntymään. Vaikka jotain siirtoja 

tapahtuisikin, ajatus neuvojen tai tiedon lähettämisestä kotimaahan ei ollut kovin tuttu 

tutkittaville.  

Meksikossa muuttoliikkeen ja sosiaalisten siirtojen on huomattu vaikuttavan näkemyksiin 

demokratiasta ja pyrkimyksiin kehittää päätöksentekoa demokraattisemmaksi. Asenteet ja 

käytös leviävät Yhdysvalloista Meksikoon paluumuuton, yhteydenpidon ja muuttajien 

tietoverkostojen kautta (Crow & Pérez-Armendáriz 2010). Hämeentien haastateltavista harva 

kertoi suunnitelmistaan palata kotimaahan, sillä suurin osa oli saapunut Suomeen perheen 

perässä tai turvapaikanhakijana. Tilanne eroaa melko paljon meksikolaistutkimuksen 

muuttajista, joista suurin osa oli muuttanut tilapäisesti Yhdysvaltoihin työn perässä. 

Sosiaaliset siirrot ovat näkyvämpiä silloin, kun kahden maan välinen muuttovirta on suuri ja 

paluumuuttoa tapahtuu paljon, mutta uskon, että siirtoja voi tapahtua myös pienemmässä 

mittakaavassa ja pelkän yhteydenpidon kautta. Tällöin vaikutukset ovat pienempiä ja 
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huomaamattomampia. Suomessa sosiaalisiin siirtoihin saattaisi päästä paremmin käsiksi 

tutkimalla kotiseutujärjestöjen toimintaa. On ehdotettu, että maahanmuuttajien järjestöistä ja 

jäsenien yhteyksistä kotimaahan voi olla monin tavoin apua rauhantyössä ja 

kehitysyhteistyössä (Horst et al. 2010). Maahanmuuttajat tuntevat kotimaansa tilanteen, heillä 

on verkostoja kotimaassa ja he voivat tätä kautta luoda siltoja toimivaa rauhan- ja 

kehitysyhteistyötä varten. Samalla he voivat vaikuttaa kotimaansa asuvien tapoihin pyrkiä 

parantamaan olojaan. Somaliasta muuttanut ”Abdi” kertoi, kuinka Itäkeskuksen teehuoneissa 

eri heimojen jäsenet juttelevat muun muassa kotimaansa tilanteesta. Vuorovaikutus eri 

heimojen kesken toimii Suomessa paremmin kuin Somaliassa, ja diasporassa elävät voivat 

kenties yhteydenpidon ja järjestötyön kautta vaikuttaa heimojen väleihin myös Somaliassa. 

 

5.3 Rajauksen ja tutkimusmenetelmien arviointi 

 

Tutkimuksessa kiinnitettiin paljon huomiota siihen, kuinka valtion ja etnisyyden käsitteitä 

käytetään. Tutkimuksessa vältettiin metodologisen nationalismin ja etnisen linssin käyttö 

aineiston rajauksessa ja analysoinnissa. Tutkimusjoukko rajattiin paikan ja toiminnon 

mukaan, eli tutkittavat eivät valikoituneet syntymävaltion tai etnisyyden mukaan. 

Haastatteluissa ja tulosten käsittelyssäkin valtiot ja etnisyys olivat sivuosassa, kun 

pääasiallisena kiinnostuksen kohteena olivat ihmisten väliset siteet ja verkostot eivätkä 

valtiot. Tutkimusjoukon valinta tuntuu tulosten valossa onnistuneelta, sillä synnyinmaa tai 

etnisyys ei näyttäydy tuloksissa määrittelevinä tekijöinä ja Hämeentien rahalähetyspalvelujen 

asiakkaissa ei korostu tietyt lähtömaat tai etniset ryhmät. Haastatteluissa tuli hyvin esiin, 

kuinka vähän suhteita määritellään asuinvaltion mukaan. Samalla valtio on kuitenkin edelleen 

yksi merkittävä ja monesti käyttökelpoinen kategoria. Haastatteluissa puhuttiin selvästi 

Suomessa asuvista ystävistä ja sukulaisista sekä yhteyksistä vanhaan kotimaahan, mutta 

muista transnationaalisista yhteyksistä ei puhuttu kovin maakohtaisesti. Tutkittavat saattoivat 

kertoa esimerkiksi että sukulaisia tai ystäviä asuu ympäri Eurooppaa ja Afrikkaa. Tällöin 

valtio ei selvästikään ollut tärkeä kategorisoinnin väline. Muutama haastateltava otti itse 

puheeksi sen, kuinka vähän valtiorajoilla tai etnisillä määritelmillä on merkitystä heidän 

sosiaaliseen elämäänsä. Paljon ystäviä ympäri maailmaa harrastuksensa myötä saanut 

haastateltava kertoi, kuinka hän saattaa unohtaa kaverinsa synnyinmaan kokonaan, ja on 

joutunut joskus nolostuneena kysymään sitä myöhemmin uudestaan. Valtioiden rooli tuntuu 
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hyvin pieneltä keskustelujen perusteella. Kotimaassa suku ja läheiset ystävät ovat syy 

yhteydenpitoon, ei niinkään itse maa.  

Vaikka etnistä linssiä ei käytetty haastatteluaineiston rajaamisessa, sekä valtiot että etnisyys 

tulivat monin paikoin esiin haastatteluissa. Kysyin tutkittavilta heidän synnyinmaataan sekä 

heidän ylirajaisten suhteidensa kohdemaita. Lisäksi haastateltavat ottivat usein itse etnisen 

näkökulman paikallisten suhteidensa määrittelyyn kertomalla ystäviensä etnisen taustan sekä 

erityisesti sen, kuuluiko johonkin heidän verkostoistaan etnisiä suomalaisia. Tärkeimmät 

sosiaalisia suhteita määrittelevät tekijät tuntuivat yleisesti olevan yhtäältä jako valtaväestöön 

kuuluviin yhteyksiin ja muihin sekä paikallisesti ja virtuaalisesti kohdattaviin ihmisiin.  

Myös tuloksia purkaessa ja aineistoa analysoitaessa valtiot ja etniset ryhmät olivat monin 

paikoin esillä. Pohdin pitkään, kerronko verkostokuvioiden yhteydessä haastateltavien 

synnyinmaan.  Synnyinmaan mukaan ottaminen tuntui tuovan tutkittavaa ”lähemmäksi” siten, 

että tutkittavan sosiaalisiin suhteisiin pääsi tutustumaan ikään kuin henkilökohtaisemmalla 

tasolla. Toisaalta pyrkimyksenä ei kuitenkaan ollut tulosten analysoiminen synnyinmaiden 

mukaan, joten kotimaiden kertominen ei ollut välttämätöntä. Lopulta haastateltavien 

anonymiteetin säilyttämiseksi päätin olla kertomatta synnyinmaita kuvioiden yhteydessä.    

Aineiston kerääminen ei ollut ongelmatonta, kuten luvussa 3 kerrottiin. Aineiston keräämisen 

ja analysoinnin tuloksena saatiin kuitenkin valotettua Helsingin Hämeentien 

rahanlähetyspalveluja ja niiden käyttäjiä, sekä päästiin tutustumaan tutkittavien sosiaalisiin 

suhteisiin. Ihmisten erilaiset käsitykset sosiaalisista suhteista, mahdollisesti toisistaan 

poikkeavat tavat arvioida suhteiden määriä sekä mahdollinen halu pyöristää sosiaalisten 

suhteiden lukumääriä ylöspäin saattavat kuitenkin heikentää analyysin luotettavuutta. Suuria 

eroja oli niin suhteiden määrissä kuin vastaajien tavoissa puhua sosiaalisista suhteista ja 

arvioida verkostojen kokoja. Haastattelutilanteet olivat suhteellisen nopeita, ja 

rauhallisemmilla ja pidemmillä teemahaastatteluilla olisi saatettu päästä syvemmälle 

aiheeseen. Nyt saatiin kuitenkin hyvä yleiskuva Hämeentien rahanlähetyspalvelujen 

käyttäjistä ja tilanne saattoi toimia hyvin siinä mielessä, että melko harva kieltäytyi lyhyenä 

pidetystä haastattelusta. Jos haastattelut olisi tehty toiseen aikaan ja ne olisivat olleet 

pidempiä, aineisto olisi voinut olla syvällisempää, mutta tuloksissa olisi saattanut korostua 

sosiaalisesti aktiivisempien muuttajien todellisuus.  

En ollut pohtinut tarkasti etukäteen, millä tavalla pyydän rahanlähetyspalveluiden käyttäjiä 

haastatteluun tai kuinka kerron tutkimuksestani. Haastatteluaineisto saattoi kärsiä siitä, että 
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”paljastin korttini” jo haastatteluun pyydettäessä kertomalla tutkimuksen koskevan paikallisia 

ja ylirajaisia suhteita. Jos olisimme keskustelleen vapaasti sosiaalisista suhteista ilman 

kategorisointia paikallisiin ja ylirajaisiin suhteisiin, olisin voinut saada selvemmän kuvan 

ylirajaisten suhteiden roolista tutkittavien elämässä.  

6. Johtopäätökset 

 

Helsingin Hämeentien rahalähetyspalveluja käyttävät maahanmuuttajat ovat heterogeeninen 

ryhmä sekä synnyinmaan että Suomeen muuton ajankohdan ja syyn puolesta. Suurin osa 

rahanlähettäjistä on Afrikasta tai Aasiasta Suomeen muuttaneita. Sosiaalisten suhteiden osalta 

rahanlähettäjien välillä ei ole suuria eroja. Toiset ovat luonteeltaan sosiaalisempia ja ovat 

luoneet enemmän suhteita sekä paikallisesti että transnationaalisesti, toisilla kumpiakin 

suhteita on vähemmän. Kaikilla on kuitenkin sekä paikallisia että ylirajaisia sosiaalisia 

suhteita.  Tärkeimmät verkostot ovat sukuun ja ystäviin. Paikallisia ja ylirajaisia verkostoja on 

usein melko saman verran, mutta sukulaisuus korostuu ylirajaisissa verkostoissa enemmän ja 

ystävyys korostuu paikallisissa verkostoissa. Paikallisia verkostoja mainittiin yleisesti ottaen 

hieman vähemmän kuin ylirajaisia verkostoja, mutta paikallisissa verkostoissa arvioitiin 

olevan enemmän ihmisiä.  

Ylirajaiset verkostot ulottuvat usein useampaan kuin kahteen maahan. Monilla on sukulaisia  

tai ystäviä esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa tai kotimaan naapurimaissa. Vaikka 

yhteyksiä on paljon, Hämeentien tutkittavat eivät näytä luovan transnationaalisia yhteisöjä 

joissa yhteisöä pitäisi koossa jaetut ajatukset, käsitykset ja symbolit, vaan yhteydenpito 

rajautuu pääosin ylirajaisiin sukulaisuusryhmiin. Paikallisten ja ylirajaisten verkostojen 

vertailu ei tuo esiin, että tutkittavien elämä painottuisi ylirajaisiin toimintoihin. Jos otetaan 

huomioon, kuinka moni synnyinmaassaan eläväkin pitää nykyaikana yllä jonkinlaisia  

ylirajaisia suhteita, maahanmuuttajien ylirajaisuus ei tunnut erityisen voimakkaalta.  

Tutkimus osoittaa, että transnationaalinen näkökulma on hyvä tapa valottaa 

maahanmuuttajien elämää sekä tutkia maahanmuuttoon liittyviä ilmiöitä ilman, että valtio tai 

etnisyys olisi tutkimuksessa määrittelevinä tekijöinä. Jatkotutkimusmahdollisuuksia on tämän 

tyyppisellä lähestymistavalla paljon. Se, että tutkimuksessa otetaan huomioon sekä ylirajainen 

että paikallinen elämä tekee hyvää transnationaalisuuden voimakkuuden hahmottamiseksi. 

Transnationaalisuutta käsiteltäessä saatetaan helposti liioitella muuttajien elämän 
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ylirajaisuutta, mutta paikallisiin suhteisiin vertaaminen auttaa pitämään ylirajaisuuden 

korostamisen kurissa. 

Castells (2000) on sanonut verkostoyhteiskunnan, jossa reaaliaikainen toiminta on 

mahdollista ympäri maailman, muuttavan ajan ajattomaksi. Transnationaaliset suhteet ovat 

ehdottomasti hyötyneet tästä ajan ajattomuudesta, jossa kaukana asuvat sukulaiset ja ystävät 

voivat saada tiedot tapahtumista internetin ja puhelimen avulla jopa aikaisemmin kuin lähellä 

asuvat. Tutkimus vahvisti myös kuvaa kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja 

transnationaalisuudesta Faistin (2000) kuvaamana virtojen tilana. Transnationaalisuus 

synnyttää tavaroiden, tiedon ja symbolien virtoja, joita valtiojaot eivät rajoita. Rahaa 

lähetetään Helsingin Hämeentieltäkin päivittäin ympäri maailmaa, ja monelle 

transnationaalisia suhteita ylläpitävälle maahanmuuttajalle ylirajainen kommunikaatio on jo 

niin arkista ja jatkuvaa, että yhteydenpitoa tai kontakteja on vaikea määritellä.  Tutkimuksessa 

tuli kuitenkin selvästi esiin, että paikallisilla suhteilla on aina tärkeä roolinsa, eikä ajaton 

aikakaan korvaa fyysistä kohtaamista. Paikallisuudella on edelleen suuri merkitys, etenkin 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Maahanmuuttajille paikallisilla kontakteilla on tärkeä rooli 

uuteen asuinmaahan tutustumisessa ja avun saamisessa asettumisvaiheessa. Transnationaaliset 

suhteet eivät tästä syystä ole uhkana integraatiolle. Suurempana huolena on paikallisten 

suhteiden koostuminen pelkästään toisista maahanmuuttajista.  Kaikilla tutkimukseen 

osallistuneilla suhteet valtaväestöön kuuluviin suomalaisiin ovat vähemmistönä paikallisissa 

suhteissa. Paikallisesti luodaan suhteita muihin maahanmuuttajiin, mutta samalla 

valtaväestöön kaivataan nykyistä enemmän kontaktia. 

Sassen (2001) on muistuttanut kansallisvaltion merkityksen pienenemisestä. Tutkimuksen 

haastateltavat ovat osoittaneet, että valtioilla on heille enää hyvin vähän merkitystä, ainakaan 

sosiaalisten suhteiden luomisen ja ylläpitämisen osalta. Virtuaalisessa yhteydenpidossa rajat 

ovat menettäneet kaiken merkityksensä. Yhteydenpidossa ympäri maailman valtiot eivät ole 

suuressa roolissa, suurempi merkitys on esimerkiksi lentolippujen hinnoilla. Maailman 

rajattomuus on kuitenkin todellisuutta vain osalle maailman ihmisistä. Esimerkiksi 

turvapaikanhakijalle rajoilla saattaa edelleen olla hyvinkin suuri merkitys. 

Transnationaalisuus on muiden maailmanlaajuisten ilmiöiden ohella synnyttämässä 

yhteiskunnallisia muutoksia (Vertovec 2009). Jokapäiväiset toiminnot voivat jatkuessaan ja 

kasautuessaan saada muutoksia aikaan sekä maahanmuuttajien elämässä että yleisemminkin 

yhteiskunnassa. Pienen maahanmuuttajajoukon haastatteleminen Hämeentiellä ei voi kuvata 
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laajoja muutoksia kokonaisuuksina, mutta tutkimuksen avulla on voitu tuoda pieniä 

pilkahduksia käynnissä oleviin muutoksiin. Näitä ovat muun muassa valtion ja rajojen 

merkitysten muuttuminen, sosiaalisen elämän jakautuminen fyysisiin ja virtuaalisiin 

kohtaamisiin, ajan merkityksen muuttuminen ja ylirajaisuuden arkistuminen.  

7.  Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tutkimuksessa tuli esiin paljon uutta tietoa Suomessa aiemmin tutkimattomasta ryhmästä eli 

Hämeentien rahalähetyspalvelujen käyttäjistä. Tutkimus on luonteeltaan uutta ilmiötä 

ihmettelevä ja kuvaileva, ja aiheesta voisi helposti tehdä syventävää jatkotutkimusta. Nyt 

tutkimuksessa saatiin selville perustietoa sosiaalisista suhteista niin Suomessa kuin maan 

rajojen ulkopuolellakin, mutta esimerkiksi teemahaastatteluin olisi mahdollista syventää tietoa 

ja poimia tarkempia selityksiä ja ajatuksia verkostojen luomisesta ja ylläpitämisestä sekä 

muista transnationaalisista käytännöistä henkilökohtaisen kommunikaation lisäksi. 

Esimerkiksi se, kuinka toimijat kokevat transnationaalisen tilan, olisi mielenkiintoista 

selvittää. Kokevatko muuttajat olevansa täällä, kotimaassa vai jossain ylirajaisen yhteisön 

tilassa pitäessään yhteyttä muualla asuviin ystäviin ja sukulaisiin?  Haastatteluista kävi ilmi, 

että jotain sosiaalisia siirtoja siirtyy transnationaalisten yhteyksien mukana, vaikka usein niitä 

ei mielletäkään sosiaalisiksi siirroiksi vaan aivan tavalliseksi päivittäiseksi kanssakäymiseksi. 

Tällä kertaa aihetta käsiteltiin melko pinnallisesti. Jotta aiheessa päästäisiin syvemmällä, 

metodeina saattaisi toimia yksityiskohtaisemmat teemahaastattelut sekä osallistavat 

menetelmät tai esimerkiksi päiväkirjan pito. 

Haastateltavien puheissa sosiaalisista verkostoista oli eroa etenkin iän mukaan. Nuorten 

maahanmuuttajien sosiaalisia verkostoja ja transnationaalisia yhteyksiä olisi erityisen 

mielenkiintoista tutkia lähemmin, sillä heidän elämäänsä ylirajaiset, etnisyydestä 

riippumattomat ja verkossa syntyvät suhteet tuntuivat vaikuttavan eniten. Erityisesti 

sosiaalisen median käyttäminen transnationaalisten verkostojen ylläpitämisessä voisi tuoda 

uudenlaisia näkökulmia transnationaalisuuden ja maahanmuuttajien tutkimiseen. Vertailu 

maahanmuuttajien ja valtaväestöön kuuluvien sosiaalisista suhteista voisi tuoda uudenlaisen 

näkökulman transnationaalisten toimintojen ja suhteiden ominaisuuksiin ja laajuuteen. 

Hämeentien haastateltavista nuorimmilla oli laajimmat transnationaaliset verkostot, mutta 

miltä ne näyttäisivät verrattuna Suomessa ikänsä asuneiden valtaväestöön kuuluvien nuorten 
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verkostoihin? Monilla tuntuu olevan ylirajaisia suhteita silloinkin, kun ei itse ole asunut 

useammassa maassa. 

Tutkimuksessa ei tehty rajauksia metodologisen nationalismin tai etnisen linssin avulla, ja 

etnisyyden ja valtion käsitteiden käyttöä huomioitiin koko tutkimusprosessin ajan. Tämä toi 

uudenlaisia näkökulmia tutkimukseen, ja voisi toimia hyvänä lähtökohtana muissakin 

maahanmuuttoon liittyvissä tutkimuksissa. Tutkimuksen laajentaminen mittakaavan päästä 

päähän voisi tehdä muuttoliikkeen, maahanmuuttajien ja transnationaalisuuden 

ymmärtämisestä laajempaa. Transnationaalisuustutkimuksessa on tutkittu maita, alueita, 

etnisiä ryhmiä, kyliä, seutuja ja perheitä (Vertovec 2009: 20–21). Tutkimuksen 

monimuotoisuus ja uusien tutkimusyksiköiden etsiminen tekee hyvää muuttoliikkeeseen 

liittyvälle tutkimukselle.  

Vaikka tutkimuksessa tuli esiin haastateltavien vahvat ylirajaiset suhteet, eivät valtioiden rajat 

ole kuitenkaan merkityksettömiä. Maailma on vain harvalle rajaton, ja globalisaation 

korostamisen aikana voisi tehdä hyvää ottaa rajat uudestaan käsittelyyn ja tutkia, mitä ne 

nykypäivänä tarkoittavat maahanmuuttajille.  
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Suomessa asuvien maahanmuuttajien lukumäärät syntymävaltioittain vuonna 2011 
Haastateltavien synnyinmaat korostettu 

ULKOMAILLA SYNTYNEET YHTEENSÄ 266148 …Venäjä 8960 

EUROOPPA 170727 AFRIKKA 24230 

MUUT EU(27) MAAT 93320 …Algeria 709 

…Alankomaat 1298 …Angola 379 

…Belgia 490 …Benin 11 

…Britannia 4838 …Botswana 11 

…Bulgaria 1296 …Burkina Faso 9 

…Espanja 1781 …Burundi 42 

…Irlanti 477 …Djibouti 7 

…Italia 1904 …Egypti 856 

…Itävalta 540 …Entinen Sudan 814 

…Kreikka 784 …Eritrea 70 

…Kypros 133 …Etelä-Afrikka 670 

…Latvia 1235 …Etelä-Sudan 0 

…Liettua 717 …Etiopia 1631 

…Luxemburg 79 …Gabon 9 

…Malta 31 …Gambia 487 

…Portugali 384 …Ghana 989 

…Puola 2976 …Guinea 58 

…Ranska 2037 …Guinea-Bissau 6 

…Romania 1895 …Kamerun 575 

…Ruotsi 31373 …Kap Verde 9 

…Saksa 6057 …Kenia 980 

…Slovakia 133 …Keski-Afrikan tasavalta 2 

…Slovenia 29 …Komorit 3 

…Tanska 892 …Kongo 98 

…Tšekki 620 …Kongon demokraattinen tasavalta 1114 

…Unkari 1776 …Lesotho 0 

…Viro 29545 …Liberia 104 

MUU EUROOPPA 77407 …Libya 159 

…Albania 205 …Madagaskar 14 

…Andorra 2 …Malawi 17 

…Bosnia ja Hertsegovina 600 …Mali 5 

…Entinen Jugoslavia 6382 …Marokko 1738 

…Entinen Neuvostoliitto 50485 …Mauritania 13 

…Entinen Serbia ja Montenegro 860 …Mauritius 36 

…Färsaaret 0 …Mayotte 0 

…Gibraltar 0 …Mosambik 57 

…Guernsey 1 …Namibia 70 

…Islanti 156 …Niger 19 

…Jersey 1 …Nigeria 1602 

…Kroatia 179 …Norsunluurannikko 115 

…Liechtenstein 0 …Päiväntasaajan Guinea 11 

…Makedonia 114 …Ruanda 265 

…Mansaari 0 …Saint Helena 0 

…Moldova 101 …Sambia 151 

…Monaco 3 …São Tomé ja Príncipe 0 

…Montenegro 3 …Senegal 128 

…Norja 1564 …Seychellit 7 

…San Marino 0 …Sierra Leone 110 

…Serbia 93 …Somalia 8767 

…Sveitsi 938 …Sudan 0 

…Turkki 5409 …Swazimaa 12 

…Ukraina 1105 …Tansania 446 

…Valko-Venäjä 245 …Togo 55 

…Vatikaani 1 …Tšad 7 

Liite 1. Suomen maahanmuuttajat syntymävaltioittain (Tilastokeskus 2011) 
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…Tunisia 574 …Indonesia 363 

…Uganda 142 …Intia 4286 
…Zimbabwe 67 …Irak 7882 
AMERIKKA 10952 …Iran 4445 
…Anguilla 0 …Israel 723 

…Antigua ja Barbuda 1 …Itä-Timor 0 

…Argentiina 312 …Japani 1196 
…Aruba 1 …Jemen 39 
…Bahama 8 …Jordania 244 
…Barbados 11 …Kambodža 235 

…Belize 2 …Kazakstan 185 

…Bermuda 2 …Kiina 7708 

…Bolivia 132 …Kirgisia 36 
…Bonaire Saint Eustatius ja Saba 0 …Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) 2 
…Brasilia 1071 …Korean tasavalta (Etelä-Korea) 440 

…Brittiläiset Neitsytsaaret 0 …Kuwait 110 

…Caymansaaret 0 …Laos 26 

…Chile 379 …Libanon 499 
…Costa Rica 55 …Malediivit 1 
…Curacao 0 …Malesia 385 

…Dominica 5 …Mongolia 49 

…Dominikaaninen tasavalta 132 …Myanmar 1023 

…Ecuador 164 …Nepal 1383 
…El Salvador 51 …Oman 6 

…Entinen Alankomaiden Antillit 4 …Pakistan 1541 

…Falklandinsaaret 0 …Palestiina 34 

…Grenada 1 …Qatar 14 

…Grönlanti 0 …Saudi-Arabia 250 
…Guatemala 67 …Singapore 157 

…Guyana 20 …Sri Lanka 763 
…Haiti 11 …Syyria 468 

…Honduras 44 …Tadžikistan 37 
…Jamaika 61 …Thaimaa 7420 

…Kanada 1494 …Turkmenistan 19 

…Kolumbia 892 …Uzbekistan 94 
…Kuuba 364 …Vietnam 4828 

…Meksiko 593 OSEANIA 1220 
…Montserrat 0 …Australia 994 
…Nicaragua 89 …Fidži 8 

…Panama 22 …Kiribati 0 

…Paraguay 15 …Marshallinsaaret 0 

…Peru 426 …Mikronesia 0 

…Saint Kitts ja Nevis 1 …Nauru 0 
…Saint Lucia 4 …Palau 0 

…Saint-Pierre ja Miquelon 0 …Papua-Uusi-Guinea 8 

…Saint Vincent ja Grenadiinit 3 …Pitcairn 0 

…Sint Maarten 0 …Ranskan Polynesia 0 

…Suriname 2 …Salomonsaaret 4 

…Trinidad ja Tobago 26 …Samoa 3 
…Turks- ja Caicossaaret 0 …Tonga 1 

…Uruguay 89 …Tuvalu 2 

…Venezuela 145 …Uusi-Kaledonia 0 

…Yhdysvallat (USA) 4253 …Uusi-Seelanti 198 

AASIA 53727 …Wallis ja Futuna 0 
…Afganistan 2862 …Vanuatu 1 

…Arabiemiirikunnat 95 …Antarktis 0 

…Armenia 79 …Ranskan eteläiset alueet 1 

…Azerbaidžan 101 TUNTEMATON 5292 

…Bahrain 16 
  …Bangladesh 1523 
  …Bhutan 4 
  …Brunei 0 
  …Filippiinit 2114 
  …Georgia 42 
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Liite 2. Haastattelulomake 

 

Haastattelupohja: Sosiaaliset suhteet ja yhteydenpito Social relations and 

communication 

Taustatiedot Background information 

Syntymävuosi Year of birth ____________      Synnyinmaa Country of 

birth___________________ Suomeen muuton ajankohta Time of moving to 

Finland____________________________________ Suomeen muuton syy Reason to move to 

Finland________________________________________ 

1. Kertoisitko sosiaalisista suhteistasi. Keihin pidät yhteyttä, keitä tapaat jne.? Would 

you tell about your social relations. With who do you have communication with, who do 

you meet etc? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Transnationaaliset sosiaaliset suhteet Transnational social relations 

a) Keihin Suomen ulkopuolelle pidät yhteyttä, ja kuinka usein? With who outside of Finland 

do you have communication with, and how often? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Millaisiin suhteisiin tärkeimmät yhteydet perustuvat? (sukulaisuus, ystävyys, taloudellinen, 

poliittinen, uskonnollinen..) To what kind of relations are the most important connections 

based on? (family, friendship, economical, political, religious) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c) Siirtyykö yhteydenpidon ohella sinun ja muiden välillä muutakin kuin rahaa? (tavaraa, 

neuvoja, informaatiota jne) When you have contact with others does something else besides 

money transfer from person to person? (goods, advice, information etc) Luuletko että vaihdot 

vaikuttavat osapuolien normeihin tai toimintatapoihin? Do you think that these transfers 

affects norms and behaviour of people involved? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Paikalliset sosiaaliset suhteet Local social relations 

a) Keihin Suomessa pidät yhteyttä, ja kuinka usein? With who in Finland do you have 

communication with, and how 

often?______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Millaisiin suhteisiin tärkeimmät yhteydet perustuvat? (sukulaisuus, ystävyys, taloudellinen, 

poliittinen, uskonnollinen..) To what kind of relations are the most important connections 

based on? (family, friendship, economical, political, religious) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Siirtyykö yhteydenpidon ohella sinun ja muiden välillä muutakin kuin rahaa? (tavaraa, 

neuvoja, informaatiota jne) When you have contact with others does something transfer from 

person to person? (goods, advice, information etc) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Taj Mehal Afro Asian Market / Dahabshiil / Western Union 

a) Miksi käyt juuri täällä asioimassa? Why have you chosen to come to this shop for sending 

money?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Onko sinulla sosiaalisia kontakteja täällä kaupassa? Do you have social contact here in this 

shop?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5. Muut kommentit Other comments 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Suomessa sijaitsevat ja ylirajaiset sosiaaliset verkostot Finnish and transnational social 

networks 

 

 

     

 


