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1. Taustaa hankkeelle
Kotouttamisen seudullisten ja alueellisten verkostojen vahvistaminen -hanke on jatkoa vuo-
sina 2007–2009 toteutetulle pääkaupunkiseudun kotouttamistyön kehittämishankkeelle
(KOTO-hanke). Hanke kuuluu Sisäasiainministeriön rahoittamaan maahanmuuttajien ko-
touttamisen pilottiohjelmaan, joka käynnistyi 1.7.2009. Hanketta koordinoi Socca - Pääkau-
punkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, ja hankkeessa ovat olleet mukana Vantaan, Espoon
ja Helsingin kaupungit. Hankkeen toiminta-aika alkoi 14.9.2009 ja se päättyi 28.2.2011.

Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa ja syventää aiemmassa KOTO-hankkeessa kehitet-
tyjä työtapoja ja -malleja. Espoon, Vantaan ja Helsingin maahanmuuttotyön yksiköillä on
omat kehittämistehtävänsä ja tavoitteensa. Helsingissä kehittämistyö on kohdentunut palve-
luprosesseihin sekä erityisesti työskentelyvaiheeseen, jossa asiakas siirtyy erityispalveluista
alueellisten palveluiden piiriin. Sektorien välistä yhteistyötä on parannettu muun muassa alu-
eellisten yhteistyöfoorumien keinoin. Espoossa keskityttiin kotona olevien naisten ja kotiäi-
tien kotoutumispolkuun sekä heille tarkoitetun ryhmätoiminnan kehittämiseen. Vantaalla
kehitettiin ja mallinnettiin pakolaisten perheenyhdistämisprosessia.

Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto (Myp) vastaanottaa Vantaalle saapuvat maahan-
muuttajat ja tarjoaa heille kotoutumisen alkuvaiheen sosiaali- ja terveyspalvelut. Toimiston
perustehtävänä ja tavoitteena on että, pakolaisasiakas omaksuu kotoutumisajan sisällä uudes-
sa yhteiskunnassa elämän tarvittavia perustaitoja. Vantaalla hankkeessa kehitettiin työskente-
lymallia maahanmuuttajien perheenyhdistämisprosessien tukemiseksi. Kehittämiskohteeksi
valittiin työskentely perheenyhdistämisprosesseissa, koska Maahanmuuttajien yhteispalvelu-
toimistossa ei aiemmin oltu työskennelty kovin suunnitelmallisesti perheenyhdistämisperhei-
den kanssa. Vuosien kuluessa käytäntö on osoittanut joidenkin prosessien ja asiakkaiden
kotoutumisen suomalaiseen yhteiskuntaan toteutuneen heikosti tai siihen on liittynyt yllättä-
viäkin haasteita ja ongelmia.

Vantaan osahankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat olleet KOTO-hankkeessa mallinnetun
vantaalaisen perheenyhdistämisprosessin käyttöönotto, seuranta ja kehittäminen sekä yhteis-
työverkostojen vahvistaminen. Päätavoitteena on ollut myös maahanmuuttajanuorten huo-
miointi ja prosessin kehittäminen paremmin nuorten tarpeita vastaavaksi. Vantaan hankkees-
sa järjestettiin yhteistyössä Helsingin ja Espoon maahanmuuttopalveluiden kanssa perheen-
yhdistämisperheille vertaisleiri. Oleellista hankkeessa on ollut keskinäinen jakaminen sekä
osaamisen yhteinen vahvistaminen sekä työskentelyprosessin näkyväksi tekeminen. Yhteistyö
hankkeessa on mahdollistanut syntyneen tiedon siirrettävyyden koko pääkaupunkiseudulla.

2. Haastattelut

2.1 Asiakasperheiden haastatteluiden tavoite
Vantaan osahankkeen yhtenä tavoitteena on ollut haastatella Myp:n entisiä asiakasperheitä,
jotka ovat käyneet läpi perheenyhdistämisprosessin. Entiset asiakasperheet ovat asuneet yh-
dessä jo useita vuosia suomessa ja siirtyneet Myp:n erityispalveluista alueellisiin sosiaalipalve-
luihin. Haastatteluissa tulee ilmi perheenyhdistämisen kaksi näkökulmaa - perheenkokoajan
ja Suomeen tulleiden perheenjäsenten näkökulmat.



4

Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Asiakasperheiden haastatteluiden tavoitteina olivat:

1. Kerätä tietoa, miten perheenyhdistämisperheiden kanssa työskenneltiin

2. Asiakkaan näkökulma perheenyhdistämisen kipukohdista

3. Mitkä asiat prosessissa oli asiakkaan näkökulmasta koettu epäonnistuneeksi

4. Mitkä asiat prosessissa oli asiakkaan näkökulmasta koettu onnistuneeksi

5. Mikä tai mitkä tahot auttoivat perhettä perheenyhdistämis- ja kotoutumisprosesseissa

6. Missä asioissa he olisivat itse kaivanneet lisää tukea

Perheenyhdistäminen on näkynyt hankkeen toiminnan aikana julkisessa keskustelussa ja me-
diassa usein negatiivisessa sävyssä erityisesti puhuttaessa ankkuri- ja kasvattilapsista. Medias-
sa keskustellaan usein perheenyhdistämisen lupamenettelyistä, säännöksistä ja taloudellisista
vaikutuksista, mutta itse perheenyhdistämisen kokeneita perheitä ja heidän mielipiteitään ei
juuri ole vielä tutkittu tai kuultu.

Haastatteluissa käsiteltävät asiat voivat olla raskaita ja ajoittuvat jopa kymmenien vuosien
väliselle ajanjaksolle. Kahden haastattelukerran jälkeen perheiltä on saatu paljon tärkeää tie-
toa. Näin lyhyen tutustumisen ja kahden haastattelukerran aikana ei ole kuitenkaan voitu
päästä kuin raapaisemaan pintaa. Hankkeessa ei ollut resursseja jatkaa perheiden haastatteluja
eikä tarkoitus ole antaa "terapiaa" asiakkaille. Tavoitteena oli saada asiakkaan ääni kuuluviin
ja perustietoa perheenyhdistämisestä, sen ongelmakohdista sekä siitä miten perheenyhdistä-
minen koetaan. Nämä tavoitteet saavutettiin.

2.2 Haastattelujen toteutus ja haastatellut perheet
Haastattelut käynnistettiin tutkimuslupien ja perheiden suostumusten hankkimisella. Haastat-
teluihin valikoitiin kolme Myp:n entistä asiakasperhettä. Lisäksi vertailun vuoksi samaa ky-
symyspatteristoa soveltaen haastateltiin kolmea alkuvuodesta 2009 yhdistynyttä perhettä eli
haastateltuja perheitä oli yhteensä kuusi. Haastatteluita varten laadittiin yhteistyössä Myp:n
työntekijöiden kanssa kysymyspatteristo, jonka kysymykset luokiteltiin vantaalaisen perheen-
yhdistämisen prosessimallin mukaisesti valmistautumis-, kohtaamis-, uudelleen järjestäyty-
mis- ja vakautumisvaiheeseen. (kts. liite) Haastattelut suoritettiin syksyn 2009 ja alkuvuoden
2010 aikana.

Haastatteluissa tulivat ilmi perheenyhdistämisen kaksi osapuolta eli perheenkokoaja sekä
Suomeen haetut ja saapuneet perheenjäsenet. Haastateltavissa oli sekä naisia että miehiä.
Enemmistö haastateltavista oli kuitenkin perheiden äitejä. Perheet olivat suuria, keskimäärin
seitsenlapsisia. Perheenkokoajia oli yhteensä kuusi henkilöä ja uusia Suomeen tulleita per-
heenjäseniä 25 henkilöä. Haastatellut perheet olivat kotoisin Somaliasta ja Kongosta. Myp:n
entiset asiakasperheet olivat asuneet yhdessä perheenä Suomessa neljästä seitsemään vuo-
teen. Perheenkokoajat olivat asuneet Suomessa 4-13 vuotta. Kahdella haastateltavalla oli
kokemus sekä hakijana että tulijana olemisesta. Perheenjäsenet olivat olleet erossa toisistaan
keskimäärin seitsemän vuotta. Pisimmillään perheenkokoaja ja perheenjäsenet olivat olleet
erossa toisistaan 12 vuotta ja lyhimmillään kolme vuotta. Itse perheenyhdistämisen hakupro-
sessit perheillä olivat kestäneet kahdesta kolmeen vuoteen.

Perheiden jäseniä haastateltiin yksin tai yhdessä kaksi kertaa. Haastattelut kestivät yhdestä
kahteen tuntiin ja ne tapahtuivat perheiden kotona tai Myp:ssä. Jokaisessa haastattelussa oli
mukana tulkki riippumatta haastateltavien suomen kielen taidosta, koska haluttiin varmistaa,
että ymmärrämme toisiamme. Haastattelut olivat pitkiä ja hyvin keskustelevia. Niihin saatiin
apua kolmelta sosionomiopiskelijalta, jotka olivat mukana haastatteluissa kirjaamassa haastat-
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teluiden antia. Harjoittelijoiden apu mahdollisti haastatteluiden annin kirjaamisen kattavasti
ja monipuolisesti.

Ennen haastattelujen toteutusta päätettiin, että haastatteluja ei nauhoiteta vaan niiden anti
kirjataan ylös haastattelutilanteessa. Tähän päädyttiin siitä syystä, että haastattelujen voitiin
olettaa olevan pitkiä, keskustelevia ja haastattelutilanteessa saattoi olla paikalla useita ihmisiä.
Haastattelujen nauhoittaminen koettiin hankalaksi myös siksi, että maahanmuuttajat kokevat
erilaiset tallennusvälineet epäilyttäviksi ja niitä kohtaan on suuria ennakkoluuloja. Nauhoit-
taminen olisi saattanut pelottaa haastateltavia sillä seurauksella, että he eivät kertoisi asioista
avoimesti ja riittävästi.

3. Käsitteet

3.1 Pakolainen
Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella.
Hän on paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on
joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi.
Pakolaista vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnalliseen
ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan
ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan
eli pakolaisen statuksen. Yleiskielessä pakolaisella viitataan usein kaikkiin niihin, joilla on
suojeluperusteinen oleskelulupa. (Pakolaisneuvonta ry)

Osahankkeessa on keskitytty pakolaisen perheenyhdistämisprosessin kehittämiseen. Kaikki
perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulevat eivät saa pakolaisasemaa ja myös muut per-
hesiteen perusteella tulevat perheet tarvitsevat tukipalveluita. Tässä raportissa haastatellut
perheet ovat tulleet Suomeen pakolaisen perheenyhdistämisenä.

3.2 Perheenyhdistäminen
Suomi on sitoutunut pakolaisten perheenyhdistämisiin kansainvälisillä sopimuksilla. Suomes-
sa asuva henkilö voi saada perheenjäsenensä Suomeen ulkomaalaislaissa säädettyjen perus-
teiden mukaisesti. Säännösten mukaan perheenjäseneksi katsotaan Suomessa asuvan henki-
lön puoliso (aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja avopuoliso, jos avopuolisot
ovat asuneet yhdessä yli kaksi vuotta tai heillä on yhteisiä lapsia) sekä oleskeluluvan päätök-
sen tekopäivänä alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja Suomessa asuva henkilö on.
Mikäli Suomessa asuva henkilö on alaikäinen lapsi, on huoltaja hänen perheenjäsenensä.

3.3 Perheenkokoaja
Perheenyhdistämisen lupamenettelyssä Suomessa asuvaa ja pysyvän oleskeluluvan saanutta
henkilöä, jonka luona perhe-elämän on tarkoitus jatkua Suomessa, kutsutaan perheenkoko-
ajaksi. Perheenkokoaja hakee perhettään Suomeen perheenyhdistämishakemuksella.

3.4 Ankkurilapsi
Julkisessa keskustelussa on viime vuosina puhuttu ns. ankkurilapsista. Vuodesta 2008 Suomeen
on tullut yhä enemmän alaikäisiä turvapaikanhakijalapsia ja –nuoria. Suomeen on vuosittain
saapunut noin 70 – 220 alaikäistä turvapaikanhakijaa kunnes vuonna 2008 luku nousi räjäh-
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dysmäisesti 706:een ja vuonna 2009 alaikäisiä saapui Suomeen 557. Ankkurilapsella tarkoite-
taan alaikäistä lasta, joka tulee Suomeen turvapaikanhakijaksi yksin ilman huoltajaa. Kun ala-
ikäinen saa oleskeluluvan Suomeen, on hänellä oikeus hakea vanhempiaan ja biologisia sisaruk-
siaan Suomeen. (Parsons, A. 2010; Pakolaisneuvonta ry.) Käsite ”ankkurilapsi” on syntynyt
epäilyksestä, että lapsia lähetetään yksin Suomeen siksi, että hän saisi nopeammin oleskeluluvan
ja siten oikeuden saada perheensä Suomeen. Käsitteenä ankkurilapsi ei ole vakiintunut eikä
virallinen. Käsite on hyvin kiistanalainen ja ristiriitainen sillä se leimaa kaikki yksintulleet ala-
ikäiset sellaisiksi. Syyt yksinäisten alaikäisten lasten maahantuloon ovat varmasti hyvin moni-
naisia eikä aitoa syytä yksintulemiseen voida täysin varmasti selvittää (Parsons, A. 2010).

3.5 Kasvattilapsi
Myös kasvattilapsista on alettu puhua perheenyhdistämisten myötä. Erityisesti Afrikan mais-
ta tulevissa perheenyhdistämishakemuksissa usein haetaan biologisten lasten ohella myös
muita lapsia. Usein nämä lapset ovat siskon, veljen tai muun sukulaisten lapsia, joiden omat
vanhemmat ovat kuolleet tai kadonneet. Kasvattilapset saavat oleskeluluvan Suomeen mikäli
perhe-elämä ja huoltajuussuhde on voitu todistaa alkaneen ennen perheenkokoajan Suomeen
tuloa.

3.6 Kotoutuminen
Suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa vaaditaan, että Suomeen tulevat maahanmuuttajat
kotoutuvat eli intergroituvat Suomeen. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksi-
löllistä ja subjektiivista kehittymistä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että
maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä yhteiskunnan toimintaan
ja elämään ja heitä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kantaväestöäkin. Lisäksi he
saavat harjoittaa ja kehittää omaa kulttuuriaan ja uskontoaan sopusoinnussa Suomen lain
kanssa. Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten tuottamaa toimintaa, joka edistää maa-
hanmuuttajien kotoutumista. Jotta maahanmuuttajat voisivat sopeutua hyvin Suomeen, on
tärkeää toteuttaa hyvää kotouttamis- ja vähemmistöpoltiikkaa. Suomi on sitoutunut toteut-
tamaan syrjimättömyyden ja tasavertaisuuden periaatteita, jotka määritellään perustuslaissa.
Laki koskee kaikkia Suomen maaperällä oleskelevia ihmisiä kansallisuuteen tai muuhun seik-
kaan katsomatta. Lain mukaan kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia lain edessä.
(Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 19–20.)

Vuonna 1997 Suomessa määriteltiin ensimmäinen virallinen maahanmuutto- ja pakolaispoli-
tiikka. Vuonna 1999 voimaan tuli laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhaki-
joiden vastaanotosta, minkä tarkoituksena on turvata maahanmuuttajien taitojen ja tietojen
kehittäminen sekä toimeentulon ja psykososiaalisen tuen turvaaminen. Kotouttamislain mu-
kaan maahanmuuttajille tehdään yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa kotoutumis-
suunnitelma, joka sitoo sekä viranomaisia että maahanmuuttajaa. Laki velvoittaa maahan-
muuttajia vastaanottavat kunnat järjestämään maahanmuuttajien kotoutumisen perusedelly-
tykset. Kotoutumisen perusedellytyksiä ovat muun muassa asuminen, toimeentulo, työllisty-
minen, sosiaali- ja terveyspalvelut, perhe-elämän suojelu, äidinkielen ja oman kulttuurin tu-
keminen ja suvaitsevaisuuden edistäminen. (Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 19–
21.) Uusi kotoutumislaki tulee voimaan 1.9.2011.
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4. Haastatteluiden tulokset
Haastattelut ovat antaneet ainutlaatuista ja kattavaa tietoa perheenyhdistämisprosesseista.
Perheiden kokemuksista perheenyhdistämisestä, erossa olosta ja perheen jälleen kohtaami-
sesta ei ole tutkimustietoa. Perhe ja perhe-elämä merkitsevät ihmiselle paljon. Suomen lain ja
kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus perhe-elämään.
Suomessa eläminen yhdessä perheenä ei ole maahanmuuttajalle itsestään selvyys tai helppoa
vaan perheenyhdistämiseen liittyy paljon monimutkaista byrokratiaa. Perheitä haastatellessa
on voinut tuntea, miten perheenyhdistämisprosessi kaikkine haastatteluineen, selvityksineen
ja todistuksineen kyseenalaistaa tämän ihmiselle tärkeän oikeuden eli oikeuden perheeseen.

Haastatteluiden anti on ollut hyödyllistä ajatellen uusia Suomeen saapuvia perheitä. Perheen-
kokoajat ja tulleet perheenjäsenet ovat haastatteluissa kertoneet kokemuksiaan perheenyhdis-
tymisprosessista. Haastateltavien kokemukset perheenyhdistämisprosessista jakautuvat kol-
meen eri osa-alueeseen, jotka käsittelevät prosessin virallisia, käytännön järjestelyjä ja byro-
kratiaa sekä prosessin aikana heräämiä tunteita ja kokemuksia eri vaiheissa. Nämä teemat
jäsentyivät selkeästi sellaisiksi, joissa ilmenee paljon kipukohtia ja ongelmia. Olen nimennyt
nämä osa-alueet seuraavasti:

Perheenyhdistämisen hakeminen, käytännön järjestelyt ja byrokratia
Perheen odottaminen Suomeen
Perheen saapuminen ja arki perheenä Suomessa

4.1 Perheenyhdistämisen hakeminen, käytännön järjestelyt ja
byrokratia
Kaikkien haastateltavien kokemuksista nousivat esille perheenyhdistämisprosessin käytännön
järjestelyt ja niihin liittyvät ongelmat. Prosessin molemmat osapuolet pitävät perheenyhdis-
tämiseen liittyvää byrokratiaa ongelmallisena. Perheenyhdistämisprosessi alkaa, kun perheen-
kokoaja hakee perhettään täyttämällä monisivuisen suomenkielisen kaavakkeen. Perheenko-
koajat kokevat hakemuksen täyttämisen erittäin haasteelliseksi, hakemus on pitkä ja sisältää
vaikeita käsitteitä ja kysymyksiä. Haastateltavat kaipasivat omankielisiä käännöksiä perheen-
yhdistämislomakkeista.

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien eri vastaanottoyksiköissä käytännöt hakemuksen
täyttämisen avustamisesta vaihtelevat. Espoossa ja Helsingissä asiakkaita useimmiten aute-
taan. Vantaalla yleisenä käytäntönä on, että kokoajia ei auteta hakemuksen täyttämisessä re-
surssien puutteen vuoksi. Asiakkaita toki tuetaan, jos siihen on erityisen kipeä tarve, mutta
pääasiassa asiakkaat täyttävät hakemukset itse. Haastatellut perheenkokoajat kertovat, että
hakemuksen täyttäminen vaatii hyvää kielitaitoa ja toisen ihmisen apua. Heitä oli usein neu-
vottu pyytämään apua ystävältä tai muun muassa maahanmuuttajien neuvontapisteistä. Haas-
tateltavat kertovat, että em. tahojen apukaan ei ole riittävää hakemuksen kattavaan täyttämi-
seen. Tukea hakemuksen täyttämiseen toivotaan, koska on hyvin tärkeää, että hakemukseen
tulee oikeat tiedot.

Perheenyhdistämisprosessin edetessä osapuolet käyvät kuultavina perheenyhdistämishaastat-
teluissa ja toimittavat viranomaisille erilaisia todistuksia ja selvityksiä. Lisäksi epäselvissä ta-
pauksissa suoritetaan dna-testejä sukulaisuussuhteen todentamiseksi. Perheenkokoaja käy
kuultavana Suomessa. Perheenjäsenten haastattelut suoritetaan perhettä lähinnä sijaitsevassa
Suomen lähetystössä. Perheenjäseniä haastatellaan usein vain yhden tai korkeintaan kaksi
kertaa. Monet todistukset kuten syntymä-, vihki- ja kuolintodistukset koetaan hämmentävik-
si, koska niitä ei välttämättä tunneta kotimaassa maan hallinnollisen sekasorron vuoksi.
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Perheenyhdistäminen on pitkä prosessi. Prosessi voi kestää useita vuosia, useimmiten kah-
desta viiteen vuoteen. Ottaen lisäksi huomioon perheenkokoajan oman turvapaikanhakupro-
sessin ennen perheen hakemisen mahdollisuutta, on kokonaisuudessaan aika erossa perhees-
tä todella pitkä. Turvapaikan ja pakolaisaseman saaminen Suomeen saattaa sekin kestää vuo-
sia. Perheenyhdistämistä haetaan Suomeen usein heti, kun kokoaja on saanut pysyvän oleske-
luluvan Suomeen. Sekä perheenkokoaja että tulijat ovat kokeneet prosessin hitauden hyvin
raskaana. Erityisesti perheenkokoajat kokevat suurta huolta ja ikävää kotimaassa olevista
perheenjäsenistä.

Yhtenä kipukohtana koetaan tiedon kulku Suomen ja perheenkokoajan lähtömaan välillä.
Tietoa perheenyhdistämishakemuksen käsittelystä ja tilasta ei saa helposti. Perheenjäsenet
kokivat, että eivät saaneet tietoa prosessin etenemisestä lähetystöstä. Moni perheenkokoaja
on kokenut epäasiallista kohtelua Suomen poliisilta ja Maahanmuuttovirastolta tiedustelles-
saan tilannetta.

”Aina soittaessani Maahanmuuttovirastoon tai poliisille, sanottiin vain, että ei tiedetä ja älä soittele tänne.”
Perheenkokoajan tulisi saada tieto myönteisestä perheenyhdistämispäätöksestä välittömästi
ensisijaisesti Maahanmuuttovirastosta tai poliisilta, minkä lisäksi tieto tulee myös oman kun-
nan sosiaalipalveluihin. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan tieto saattaa tulla kuukausia myö-
hässä joltain muulta taholta kuten aivan toiselta perheeltä kuin viranomaiselta. Tämä on
hämmästyttänyt Myp:n työntekijöitä sillä tieto myönteisestä päätöksestä annetaan aina tie-
doksi viranomaisille. Suurin osa haastateltavista oli saanut päätöksen tietoonsa sosiaalityön-
tekijältään, poliisilta tai Suomen Punaiselta Ristiltä.

Myönteisen päätöksen saannin jälkeen edelleen jatkuu epätietoisuus perheen saapumisesta
Suomeen. Päätöksen jälkeen Suomen Punainen Risti järjestää perheelle matkaliput. Päätöksen
saannista perheen saapumiseen kuluu yleensä noin kolmesta kuuteen kuukauteen. Asiat etene-
vät hitaasti, mutta kuitenkin tässä vaiheessa koettiin hyvin helpottavana tietoa, että perhe on
ylipäätään tulossa. Tiedon kulku Suomessa eri viranomaisten välillä saattoi olla myös takkua-
vaa. Eri viranomaisille pitää kertoa samat asiat useaan otteeseen. Kokoajat kertovat, että suo-
malaiset viranomaiset eivät ymmärrä minkälaisia tunteita erossa olemiseen liittyy ja mitä kaik-
kea perheenyhdistäminen pitää sisällään. Kokoajat toivovat, että heidän haastatteluissa kerto-
mansa asiat auttaisivat ymmärtämään sitä surua, kun on erossa lapsistaan ja puolisostaan.

Perheenyhdistämisprosessin aikana saattaa tulla kielteisiä päätöksiä, jotka koetaan raskaina ja
ne aiheuttavat toivottomuuden tunteita. Kielteisillä päätöksillä voi olla kohtalokkaita seura-
uksia kuten traumatisoitumista, masennusta ja ristiriitoja puolisoiden välillä. Erityisesti puo-
lisoa haettaessa voi kielteisiä päätöksiä tulla useampiakin.

4.2 Perheenkokoajan odotus - milloin perhe tulee, vai tuleeko
ollenkaan?
Yksi haastatteluiden merkittävin tulos oli saada tietoa perheenkokoajan tuntemuksista vai-
heessa, jossa perheenyhdistämistä vasta haetaan ja päätöstä odotetaan. Tämä vaihe näkyy
selkeästi kriittisenä vaiheena kokoajan elämässä. Haku- ja odotusvaihe on ajallisesti pitkä ja
sen vaikutukset elämään ovat suuret. Perheenkokoajan saama tuki ja neuvonta odotusvai-
heessa vaikuttaa tulevan perheen kotoutumiseen ja elämään Suomessa. Perheenyhdistämis-
prosessin hitaus voi olla perheenkokoajille ja päätöstä odottaville perheenjäsenille psyykki-
sesti erittäin raskasta. Perheenkokoajat ovat kokeneet, että erossa oleminen on tuskaista ja
aiheuttaa erilaisia ongelmia kuten mielenterveysongelmia. Perheenkokoajat kokevat odotta-
misen raskaaksi sillä he eivät aina tiedä perheen jäsenten tilanteesta, asumisolosuhteista tai
voinnista juuri mitään.
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Perheenkokoajat asuvat usein yksin Suomessa odottaessaan päätöstä perheenyhdistämisestä.
Verkostojen puute näkyy selvästi perheenkokoajien elämässä. Perheenkokoajilla saattaa olla
muita sukulaisia tai tuttavia Suomessa, mutta usein elämä Suomessa on hyvin yksinäistä.
Osalla haastatelluista perheenkokoajista ei ollut Suomessa ketään samasta kulttuurista tulevaa
ihmistä, jonka kanssa olisi voinut jakaa ilot ja surut. Esimerkiksi somalialaisilla saattaa olla
ystäviä omasta kulttuurista ja he auttavat toisiaan eri asioissa, mutta silti oman kulttuurin
edustajien  tunteminen  ei  aina  auttanut  kuten  eräs  äiti  kertoo: "ei näistä asioista voinut puhua
muille somalialaisille, ja etenkin kun he olivat minua paljon nuorempia." Suomessa asuvat muut suku-
laiset ovat suuri voimavara oman perheen odottamisessa. Yksi äiti kertoi, että hän ei olisi
jaksanut elää Suomessa ilman täällä olevia sukulaisia. Ilman heidän tukeaan hän olisi varmasti
lähtenyt pois Suomesta. Kahta äitiä lukuun ottamatta kaikki perheenkokoajat ilmaisivat vah-
vasti sen, että heillä ei ollut minkäänlaisia kontakteja suomalaisiin, vaikka olisivat halunneet
tutustua. He kertovat, että suomalaisista ystävistä, joille olisi voinut puhua mieltä painavista
asioista, olisi ollut suurta apua. Ainoat kontaktit suomalaisiin olivat sosiaali- ja terveysasemi-
en työntekijät. Yksinäisyys koettiin yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi tässä vaiheessa per-
heenyhdistämisprosessia.

Odotusvaiheessa yksin kotona oleminen koettiin raskaaksi. "Niin iloiset kuin surulliset muistot
valtasivat aina mielen", muistelee eräs perheenkokoaja. Yksi perheenkokoajaäiti yritti käydä
mahdollisimman paljon kodin ulkopuolella kaupoissa, ryhmissä ja oman kulttuurin kokoon-
tumisissa, koska kotona oleminen oli niin kamalaa. "Jos olin kotona, mietin vain kokoajan perhet-
täni.", sanoi äiti. Hän kertoi, että tuon ajan muisteleminen itkettää edelleenkin. Kokoajat ajat-
telivat herkeämättä perhettään kotimaassa. Miltä erossa oleminen ja odottaminen tuntuivat,
kysyin. "Jatkuva ikävä, huoli ja suru", tiivisti perheenkokoaja. Jatkuva huolehtiminen ja ikävöi-
minen vaikuttivat perheenkokoajien omaan elämään ja kotoutumiseen. Kaikki haastateltavat
kuvasivat, että he eivät pystyneet keskittymään mihinkään kunnolla, koska ajatukset pyörivät
perheessä. Keskittymisvaikeudet heijastuivat erityisesti suomen kielen oppimiseen.

Moni perheenkokoaja koki lisäksi syyllisyyttä omasta tilanteestaan suhteessa perheeseensä. Eräs
isä kuvasi tuntemuksiaan näin: "Se oli kamala tunne, kun itse olin täällä Suomessa isossa ja lämpimässä
asunnossa muun perheeni kanssa, jääkaappi oli täynnä ruokaa, vessassakin oli puhdasta vettä ja oli turvallis-
ta ja samalla tiesin että tyttärelläni ei ollut mitään - ei siis mitään. Enkä voinut auttaa häntä mitenkään."
Perheenkokoajat pitivät yhteyttä kotimaassa olevaan perheeseensä usein puhelimitse tai kirjeit-
se. Joskus ei saanut kovinkaan paljon tietoa perheen voinnista pitkiin aikoihin. Tärkeintä oli
saada tietää, että kaikki olisi perheellä hyvin eikä mitään kamalaa ollut sattunut. Perheenkoko-
ajat tiesivät perheenjäsenten asuvan huonoissa olosuhteissa ja mitä vain voisi sattua.

Moni perheenkokoaja kärsi haku- ja odotusvaiheessa erilaisista psykosomaattisista oireista.
Monella oli pitkään jatkuvia päänsärkyjä, vatsakipuja, unettomuutta sekä epämääräisiä särky-
jä. Pitkä erossa olo vaikutti niin perheenkokoajien kuin perheenjäsenten mielenterveyteen.
Perheenkokoajat kärsivät Suomessa ahdistuksesta ja masennuksesta. Kotimaassa odottavat
perheenjäsenet saattoivat itsekin sairastua eikä apua mielenterveysongelmiin ollut tarjolla.

Raskasta perheen odottamisessa oli myös epätietoisuus. Varmaa tietoa perheen saapumisesta ja
myönteisen lupien saamisesta ei ollut eikä tietoa hakemuksen käsittelystä saanut helposti viran-
omaisilta. Jokainen perheenkokoaja kertoi, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin odottaa. Yksi äiti
kertoi, että perheenyhdistäminen vaatii suurta kärsivällisyyttä, mikä välillä tuntui kohtuuttomalta.

Kahdella haastatelluista oli kokemus sekä perheenkokoajana että tulijana olosta. He painottivat,
että perheenkokoajana oleminen oli ehdottomasti raskaampi kokemus. Lähtömaassa olevien
perheenjäsenten elämä menee eteenpäin normaalisti kuten ennenkin perheen ja sukulaisten
kanssa, mutta perheenkokoajan elämä Suomessa on täynnä muutoksia, huolta ja yksinäisyyttä.
He kuvasivat myös, että puolison hakeminen ja odottaminen Suomeen on vaikeaa ja haastavaa,
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mutta kaikista kauheinta on kuitenkin omien lastensa odottaminen. Puolison perheenyhdistä-
misprosessiin voi sisältyä useitakin kielteisiä päätöksiä ja täten prosessi kestää entistä kauem-
min. Kielteiset päätökset aiheuttavat toivottomuuden tunteita ja voimattomuutta sekä saattavat
aiheuttaa ristiriitoja perheenjäsenten välillä. Yksi haastateltava oli lopulta luopunut toivosta
saada miestään Suomeen kielteisten päätösten vuoksi. Prosessin aikana heille tuli riitoja luot-
tamuksesta ja lopulta ero. Äiti kuvasi perheenyhdistämisen prosessia seuraavasti: ”Hän luuli, että
teen täällä jotain sellaista minkä takia hän sai jatkuvasti kielteisiä päätöksiä”

Eräs äiti kuvaili, että jokainen perheenkokoaja varmasti kokee perheenyhdistämisen eri ta-
voin, mutta siihen vaikuttaa paljon koko perheen yleinen tilanne sekä perheenyhdistämisha-
kemuksen käsittely ja siihen liittyvät vastoinkäymiset.

Perheenkokoajat olivat eläneet jo jonkin aikaa Suomessa ja muodostaneet oman käsityksensä
elämästä täällä. Kokoajat olivat todenneet, että elämä täällä ei olekaan sellaista kuin tullessaan
olivat odottaneet. Kokoajat kertovat, että kotimaassa oleville perheenjäsenille oli hyvin vaikea
kertoa, millaista elämä Suomessa oikeasti on ollut. Kotimaassa oleva perhe usein luuli, että koko-
ajalla olisi kaikki asiat täydellisesti Suomessa. Hänellä olisi paljon rahaa, palveluita sekä hieno
asunto. Perheenjäsenet eivät tahtoneet uskoa, että asiat eivät välttämättä menekään niin sujuvasti
ja että elämä ei välttämättä ollutkaan niin ruusuista. Perheenkokoajat eivät toisaalta halunneet
rasittaa perheenjäseniään omilla ongelmillaan sillä heillä oli asiat paljon huonommin.

4.3 Perheenjäsenten odotus lähtömaassa

4.3.1 Olosuhteet lähtömaassa

Haastateltavat kertovat, että Suomessa ei aina ymmärretä heidän koti- tai lähtömaassaan vallit-
sevaa tilannetta. Erityisesti Afrikan maista tulevat nostavat esille huonot kulkuyhteydet ja liik-
kumismahdollisuudet. Useissa maissa on korruptiota, jonka vuoksi ihmisten on vaikea luottaa
viranomaisiin. Lähtömaassa rahalla sai palveluita ja nopeutettua asioiden etenemistä. ”Jos rahaa
ei ole, mitään ei saa, eikä mitään tapahdu”, kertoi eräs äiti. Useissa maissa koulutus oli maksullista,
joten perheiden koulutustausta oli heikko ja luku- ja kirjoitustaidottomuus yleistä. Perheenjäse-
net kertovat koti- tai lähtömaansa tilanteen olleen huono heidän lähtiessään Suomeen. Kulku-
yhteydet olivat huonot ja asumuksissa on vesi- ja sähköongelmia. Elämä koti- ja lähtömaassa
on pitkälti ollut pakoa sodan alta ja jatkuvaa muuttamista.

Perheenkokoajat kokivat taloudellisen tilanteen heikoksi perhettä odotettaessa Suomeen,
koska kokoajat usein elättivät kotimaassa asuvaa perhettään lähettämällä heille suurimman
osan Suomesta saamastaan toimeentulotuesta. Perheenjäsenet kertoivat, että perheenkoko-
ajan lähettämä raha toimi kuin pelastuksena, mutta rahan käsitteleminen koti- tai lähtömaassa
ei ollut niin itsestään selvää. Perheenjäsenet tähdensivät, että asuinmaassa ei välttämättä ollut
pankkia, jossa rahoja olisi voinut säilyttää turvallisesti. Runsaan rikollisuuden ja taskuvarkai-
den vuoksi käteisen rahan käsitteleminen oli hankalaa ja jopa vaarallista.

Kaikissa maissa ei ole Suomen lähetystöä, jossa perheenyhdistämishaastattelut ja dna-testit
tehdään, jolloin haettavat perheenjäsenet joutuvat matkustamaan koti- tai sen hetkisen
asuinmaansa ulkopuolelle. Esimerkiksi Afrikassa on yhteensä 54 valtiota, joista 12 on Suo-
men lähetystö. Afrikan maista tulevat saattavat jäädä asumaan laittomasti toisen valtion alu-
eelle. Esimerkiksi Somaliasta tulevat perheet joutuvat kulkemaan Etiopian ja Kongosta Tan-
sanian edustustojen kautta. Laittomasti maassa olevilla ei ole minkäänlaisia oikeuksia, jolloin
heillä on jatkuva pelko tulevaisuudesta. Somaliasta kotoisin olevat perheet kertoivat, että
esimerkiksi Etiopiassa ulkomaalaisia ja laittomasti maassa olevia kohdellaan vihamielisesti ja
epäoikeudenmukaisesti. "Elämä toisessa maassa oli jatkuvaa pelkoa eikä missään tapauksessa
saanut paljastaa olevansa somalialainen", kuvaili eräs äiti. Perheenjäsenet eivät voi käydä lä-
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hetystössä kyselemässä tilannetta ja lähetystöstä on lisäksi vaikea saada selkeitä tietoja. Per-
heenkokoaja usein maksaa perheen jäsenten matka-, tulkkaus- ja yöpymiskuluja, joita aiheu-
tuu lähetystössä käynneistä. Perheenkokoajat maksavat myös kalliit ulkomaanpuhelut. Per-
heenkokoajat ymmärsivät mihin toimeentulotuki on tarkoitettu ja että sillä ei voi kustantaa
kaikkea, mutta he haastatteluissa halusivat silti tuoda esille vaikean taloudellisen tilanteen.

4.3.2 Suomeen pääsyn odottaminen

Perheenjäsenet olivat yhteydessä Suomessa olevaan perheenkokoajaan puhelimitse tai kirjeit-
se. Riippuen olosuhteista puhelinyhteydessä oltiin vaihdellen, joskus jopa kolme kertaa vii-
kossa, joskus muutaman kuukauden välein.

Yksi haastateltava kertoi suunnitelman perheenyhdistämisestä olleen selvä. Kun perheenko-
koaja aikanaan lähti yksin Suomeen, hän tiesi hakevansa perheensä tänne heti kun se oli
mahdollista. Perheenjäsenet kokivat odottamisen kotimaassa rankaksi, koska he eivät tien-
neet onnistuisiko Suomeen pääsy ikinä. Epätietoisuutta ja ahdistusta lisäsi, että ei ollut tietoa,
oliko perheenkokoaja edes päässyt Suomeen asti. Kun perheenkokoaja vihdoin ilmoitti ole-
vansa Suomessa, alkoi perheenyhdistämisen odottaminen. Perheet eivät tienneet, kuinka
kauan perheenyhdistämispäätöksessä kuluisi aikaa ja milloin he olisivat fyysisesti Suomessa ja
näkisivät taas perheenkokoajan. Kaikki haastateltavat ovat tienneet perheenyhdistämisen
mahdollisuudesta, mutta asiaa ei ole uskallettu ajatella kovin toiveikkaasti, koska se tuntui
liian hienolta toteutuakseen.

Perheenkokoajat laittoivat perheenyhdistämishakemuksen vireille usein heti jatkuvan oleske-
luluvan saatuaan ja ilmoittivat siitä välittömästi perheelleen. Vaikka perheenjäsenet saivat
tiedon hakemuksen vireillepanosta, ei se helpottanut juurikaan tilannetta. Aina oli olemassa
mahdollisuus, että perheenyhdistäminen ei toteutuisikaan jostain syystä. Odottaminen koet-
tiin hyvin raskaaksi riippuen siitä, miten suuri osa perhettä oli jo Suomessa. Isät kokivat
odottamisen pahimpana, jos oma lapsi oli jo Suomessa eikä omasta pääsystä ei ollut var-
muutta. Ikävä Suomessa olevaa perheenkokoajaa tai perhettä kohtaan oli suuri. Suomeen
pääsyä odotettiin kovasti ja se olisi kaikkien unelmien täyttymys. Pitkä odottaminen tuntui
loputtomalta ja aiheutti joskus toivottomuuden tunteita. Joskus odotusaika oli niin pitkä, että
perheenjäseniä menehtyi prosessin aikana. "Muuta mahdollisuutta ei ollut. Piti vain odottaa. Piti
vain olla kärsivällinen", kertoi yhden perheen tytär. Perheenjäsenillä oli koti- ja lähtömaassaan
kuitenkin kaikki ystävät ja sukulaiset, joiden kanssa elämä eteni muutoin normaalisti.

Perheenjäsenet tiesivät etukäteen hyvin vähän Suomesta. Perheenkokoajat olivat lähinnä ker-
toneet Suomen kylmästä talvesta ja että täällä on turvallista elää. Muutama haastateltava mainit-
si kuulleensa kotimaassaan huhuja, että Suomessa saattoi saada tuberkuloosin kylmän sään
vuoksi, mikä hieman pelotti. Lisäksi haastateltavilla oli ollut ennakkokäsityksiä siitä, mitä Suo-
messa lentokentällä tulisi tapahtumaan. Tullit ja rajavartiosto pelottivat erityisesti lapsia ja nuo-
ria, koska mm. televisiossa oli näytetty pelottavaa materiaalia tulliviranomaisista. Perheenjäse-
net kertovat, että odotukset elämältä Suomessa olivat kaikesta huolimatta erittäin korkealla.

Kun tieto myönteisestä perheenyhdistämisestä vihdoin puhelimitse tuli, oli ilo suurimmillaan.
Tieto Suomeen muutosta oli unelmien täyttymys. Jotkut haastateltavista epäilivät vielä tässä-
kin vaiheessa todellista päätöstä. "Tuntui, että eihän tällainen voi olla mahdollista", muisteli yksi
perheen äiti. Yksi äiti pelkäsi Suomen lentokentälle saakka jonkin menevän vielä pieleen: ”En
uskonut sen olevan totta. En uskaltanut ajatella, että kaikki menisi nyt hyvin.” Perheenjäsenet kertoi-
vat valmistautuneensa Suomeen muuttoon lähinnä henkisesti eli kohtaamaan perheensä pit-
kän erossa olon jälkeen. Lapset samanaikaisesti odottivat ja pelkäsivät vanhempiensa uudel-
leen kohtaamista.
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4.4 Perheenkokoajan valmistautuminen perheen saapumiseen
Kaikki haastatellut perheenkokoajat kertoivat keskustelleensa perheen saapumisesta Myp:n
sosiaalityöntekijän ja ohjaajan kanssa. Haastateltavien oli vaikea muistaa, minkälaisista asioista
toimistolla oli keskusteltu. Toimisto oli auttanut tarvittaessa uuden asunnon hankkimisessa.
Ennen perheen tuloa perheenkokoaja oli hankkinut kotiin erilaisia käyttötarvikkeita kuten asti-
oita, liinavaatteita, huonekaluja sekä vaatteita tuleville perheenjäsenille. Perheenkokoajat koki-
vat tämän vaiheen taloudellisesti raskaaksi, koska piti tehdä niin paljon hankintoja. Toki he
saivat hankintoja varten muuttoavustuksen, mutta se ei aina riittänyt kaikkiin hankintoihin.
Kokoajat saattoivat lainata rahaa ystäviltään, jolloin he velkaantuivat ja rahan takaisin maksu oli
hankalaa. Perhettä odotettaessa oli vaikea pysyä ajan tasalla kaikista hoidettavista asioista, jotka
liittyivät niin omaan kotoutumiseen kuin tulevan perheen asioihin. Esimerkiksi jos passin uu-
siminen unohtui, koitui siitä lisäkustannuksia. Kokoajat kertoivat, että eri viranomaiset eivät
tienneet heidän tilanteestaan, jolloin asiat piti kertoa kaikille viranomaisille erikseen. Tässä vai-
heessa perheenkokoaja oli kuitenkin onnellinen, että perhe vihdoin tulisi Suomeen.

4.5 Kohtaaminen pitkästä aikaa
Kun perhe viimein saapui Suomeen, meni perheenkokoaja heitä vastaan lentokentälle. Yh-
dessä tapauksessa vastassa lentokentällä oli ollut myös mukana kokoajan sen hetkisen asuin-
kunnan sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijä. Kohtaaminen pitkästä aikaa koettiin molemmin
puolin ihanaksi ja helpottavaksi, mutta oudoksi tapahtumaksi. Molemmat osapuolet painotti-
vat loputtomalta tuntuneen odottamisen ja ikävöinnin loppumista. ”Kohtaamisissa vuodatettiin
paljon onnen kyyneleitä ja tuhannet muistot valtasivat mielen”, haastateltavat kertovat.

Perheenkokoajat kokivat outoja tunteita kohdatessaan jälleen lapsensa. Lapset saattoivat olla
nälkiintyneitä ja sairaita ja lisäksi he olivat myös kasvaneet paljon. Eräs perheenkokoaja ei
ensiksi meinannut tunnistaa lapsiaan, mikä oli tuntunut surulliselta ja pelottavalta. Hän kertoi
näin: ”Kun näin lapseni lentokentällä, en ollut tunnistaa heitä. Huusin viranomaisille että ei nämä ole
minun lapsiani. He olivat niin nälkiintyneitä” Jos perheen kokoaja oli lähtenyt Suomeen lapsen
ollessa hyvin nuori tai lapsi oli syntynyt vanhemman poissa ollessa, ei lapsi tuntenut van-
hempaansa. Vanhemmat olivat usein keskustelleet lastensa kanssa puhelimessa, joten tuntui,
että edes vähän tunsi lasta. Eräs isä kertoi, se että lapsi ei tunnista vanhempaansa, tuntui su-
rulliselta, mutta ymmärrettävältä, koska eiväthän he olleet koskaan tavanneet. Puolisot kerto-
vat, että kohtaamisvaiheessa saattoi tulla myös ajatuksia, että onko parisuhteessa kaikki kuten
ennen vai onko jokin voinut muuttua. Tässä vaiheessa ajatukset kuitenkin valtasi onnen tun-
ne, että perhe oli vihdoin koossa. Vuosien odotus on vihdoin päättynyt.

Viranomaisten kohtaaminen tuntui perheenjäsenistä ja erityisesti lapsista pelottavalta. Osa
lapsista oli kuullut lähtömaassaan huhuja ikävistä ja pelottavista viranomaisista. Kaikki haas-
tateltavat kertoivat kuitenkin tullissa tapahtuneiden henkilötietojen ja valokuvien ottamisen
sekä asuntoon siirtymisen sujuneen hyvin ja ongelmitta.

4.6 Alkuvaihe Suomessa
Perheen saavuttua Suomeen alkuvaiheessa oli ollut useita tapaamisia Maahanmuuttajien yh-
teispalvelutoimistossa. Tapaamisissa keskusteltiin prosessin etenemisestä ja kaikista hoidetta-
vista asioista. Alussa hoidettiin ensisijaisesti kaikki käytännön asiat kuten henkilötunnukset ja
oleskelulupa-asiat kuntoon. Perheenkokoajat muistelevat, että alussa käyntejä toimistolla oli
useammin, muutaman kerran kuussa, ja sen jälkeen harvemmin.

Perheenkokoajat olivat sitä mieltä, että alkuvaihe oli taloudellisesti tiukkaa aikaa, sillä uusia
hankintoja täytyi tehdä vielä pitkän aikaa perheen saapumisen jälkeen.
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Perheenkokoajat olivat usein itse vastuussa lähialueen palveluiden esittelemisestä uusille per-
heenjäsenille. Alkuvaihe koettiin pääosin raskaaksi, mutta osa perheistä selvisi siitä ilman
suuria ponnisteluja. Perheenkokoajan työ riippui uusien perheenjäsenten määrästä. Osa haas-
tateltavista oli sitä mieltä, että näytettäviä paikkoja ja hoidettavia asioita oli ehdottomasti lii-
kaa eikä perheenkokoaja välttämättä tiennyt kaikkea tai hänellä ei ollut sitä oikeaa tietoa asi-
oista. Perheenkokoajat kertoivat, että usein viranomaiset luulevat, että kokoajat osaavat itse
jo kaiken ja tuntevat suomalaiset tavat. Näin ei kuitenkaan aina ole ja perheelle voi välittyä
väärää tietoa muun muassa tuttavien kautta. Osa haastatelluista perheenkokoajista koki kui-
tenkin alkuvaiheen opastuksen menneen sujuvasti. Haastateltavat molemmin puolin kokivat
lähiympäristöön tutustumisen heti alussa todella tärkeänä. Uudet perheenjäsenet eivät olisi
mitenkään selvinneet ilman kokoajan tukea. Yksi perheenkokoaja kertoi, että häntä motivoi
perheen opastuksessa muun muassa se, että kun perhettä opasti hyvin, vaikutti se positiivi-
sesti perheenjäsenten tulevaisuuteen ja itsenäiseen selviytymiseen Suomessa.

Talvi oli hämmentänyt montaa perheenjäsentä. Talvi tuntui lamauttavan ja liikkuminen oli
hankalaa. Lämpimistä maista tulleet olivat tottuneet kuumuuteen vuoden ympäri. Suomeen
tulleet kertoivat, että vuorokauden vaihtumisia oli ollut vaikea hahmottaa. ”Keväällä ja kesällä
oli pääosin valoisaa kun taas talvella pääosin pimeää - tiedä siinä sitten, oliko päivä vai yö”, nauroi haas-
tateltava. Talvella tulleet perheenjäsenet kokivat talven haasteelliseksi, koska silloin he oles-
kelivat jatkuvasti sisätiloissa, mikä oli ahdistavaa. Suomeen tulleet lapset ja nuoret ovat olleet
kiitollisia ilmaisesta kouluruoasta ja puhtaasta vedestä. Alkuvaiheessa oli vielä vaikea hahmot-
taa Suomea ja suomalaisia tapoja, minkä vuoksi kesti todella pitkään kunnes tunsi olonsa
kotoisaksi Suomessa.

Perheenjäsenet kertoivat, että lähialueen tärkeimpien palveluiden sekä juna- ja bussiliikenteen
hahmottamiseen meni noin 2-3 kuukautta. Lapset ja nuoret oppivat nämä asiat usein nope-
ammin, jopa parissa viikossa. Kun erityisesti liikkumisen paikasta toiseen oli oppinut, tuntui
helpottavalta ja mukavalta.

Alkuvaiheessa perheenjäsenet kokivat Suomeen muuttamisen onnellisena ja hämmentävänä
asiana. Toisaalta kotimaahan olivat jääneet kaikki ystävät ja sukulaiset, joita tulisi ikävä, mutta
toisaalta Suomessa odottivat kaikki uudet mahdollisuudet elämälle. Kotoutumisen alkuvai-
hetta usein kutsutaan kuherruskuukaudeksi, koska asiat ovat juuri järjestyneet, uusia mahdol-
lisuuksia tuntuu avautuvan ja tulevaisuus näyttää lupaavalta. (esim. Räty, M. 2002.) Perheen-
yhdistämisperheiden kohdalla kuherruskuukausi näyttäytyy selkeästi. Perheen saavuttua vih-
doin Suomeen perhe elää kauan toivottua ja odotettua unelmaa eli perhe-elämää. Haastatte-
luissa vasta yhdistyneet perheet ovat väsyneitä, mutta onnellisia. He eivät löydä mistään juuri
mitään negatiivista ja ottavat myönteisesti vastaan kaiken mitä saavat. He ovat kerta kaikki-
aan tyytyväisiä tilanteeseen. Vaikka perheenkokoaja on elänyt Suomessa jo kauan, hän saattaa
ajatella kaikkien ongelmien ratkeavan ja parantuvan perheen saapumisen myötä. Koko perhe
saattaa ajatella, että nyt alkaa uusi elämä ja menneet voi unohtaa. Kaksi perheenkokoajaäitiä
kuvailee kokemustaan juuri näin. He kertovat, että alkuvaiheen eli noin puolen vuoden jäl-
keen perhe huomaa, että elämä ei uudessa maassa olekaan niin helppoa.

Eräs äiti kertoi odottaneensa kahta lastaan Suomeen noin kaksi vuotta. Heidän odottaminen
oli todella hirveää, hän kuvailee. Lapset asuivat sukulaisten luona kotimaassa ja olivat näh-
neet sotaa ja kuolemaa. Äiti kertoi, että lasten saavuttua vihdoin Suomeen he alkoivat oireilla.
Alle 10-vuotiaat lapset kärsivät Suomessa useita vuosia unettomuudesta, painajaisista ja yö-
kastelusta. Äiti ja lapset saivat Suomessa apua perheneuvolasta, mistä perheen äiti oli hyvin
kiitollinen. Äiti kertoo, että hänen mielestään pitkään kestänyt perheenyhdistämisprosessi ja
ero äidistä aiheuttivat osaltaan lasten traumatisoitumisen.
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4.7 Erossa olemisen ja kohtaamisen jälkeen - perheen arki Suomessa

4.7.1 Parisuhde, vanhemmuus ja lasten kasvatus

Kaikkien haastateltujen vanhojen asiakasperheiden perheenkokoajat ja perheenjäsenet olivat
sitä mieltä, että pitkän erossa oleminen vaikuttaa negatiivisesti perheen elämään. Pitkä aika
erossa etäännyttää puolisoita toisistaan ja koettelee luottamusta. Lapset kasvavat nopeasti ja
voivat olla hyvin erinäköisiä kun vanhemmat taas näkevät heidät. Perhe Suomessa voi olla
kokoonpanoltaan hyvin erilainen kuin lähtömaassa. Perheessä voi olla kasvattilapsia, lapsia
toisesta avioliitosta vai kyseessä voi olla uusioperhe. Haastatellut äidit kertovat, että tällaisissa
tilanteissa toinen puolisoista ei aina hyväksy muita kuin omia lapsia eikä koe vastuuta toisen
miehen tai naisen lasten hoitamisesta.

Uudessa maassa vanhempien yleisimmät riidanaiheet olivat lasten kasvattaminen, raha-asiat,
kotoutuminen ja arvot, kuvaili moni haastateltu perheen äiti. Riitoja lasten kasvatuksesta tuli
erityisesti silloin, kun vanhemmat olivat tulleet eri aikoihin Suomeen. Lasten kasvattamisessa
vanhempien välejä hiersivät yleensä eri käsitykset kahden kulttuurin välissä elämisestä. Yhtei-
sen niin molempia vanhempia kuin lapsiakin tyydyttävän kompromissin löytäminen oman ja
Suomen kulttuurin välillä oli vaikeaa. Eräs äiti painotti, että kaikista tärkeintä lasten kasvattami-
sessa on yhdessä tekeminen ja päättäminen. Asioista pitää pystyä puhumaan rehellisesti ja las-
tenkin mielipidettä on kuunneltava. Myös toinen äiti painotti perheen säilymistä yhdessä, koska
se on lasten kannalta parhain ratkaisu. Yksinhuoltajuus uudessa maassa on hyvin haastavaa.

Perheen vuorovaikutus ja dynamiikka muuttuvat pitkän eron jälkeen ja perheenjäsenten roo-
lit perheessä saattavat muuttua. Etenkin, jos perheenkokoajana on toiminut alaikäinen lapsi,
hänen roolinsa perheessä voi muuttua liian vastuulliseksi. Myös niissä tilanteissa, jossa van-
hempia ei ole, täysi-ikäisen sisaruksen rooli usein muuttuu merkittävästi huoltajuuden myötä.
Vanhemmuus vaatii uusia taitoja nuorelta ja ristiriitoja sisarusten kanssa saattaa tulla. Per-
heen elämä ei ehkä ole enää sitä, mitä se oli kotimaassa. Jos puolisot tulevat hyvin eri aikaan
Suomeen, he ovat aivan eri kotoutumisen vaiheissa. Eriaikainen kotoutuminen voi aiheuttaa
ristiriitoja ja väärinkäsityksiä puolisoiden välillä.

Joskus perheenyhdistämisprosessit saattavat mennä siten, että perhe saapuu useammassa
osassa Suomeen. Yhden haastateltavan perhe tuli Suomeen yhteensä kolmessa eri osassa.
Perheen äiti oli aikoinaan itse saapunut Suomeen turvapaikanhakijana kahden lapsensa kans-
sa. Perheenyhdistämisenä tulivat muutaman vuoden päästä aviopuoliso sekä kaksi lasta. Vielä
vuosien kuluttua perheen kaksi viimeistä lasta saivat myönteisen perheenyhdistämispäätök-
sen ja saapuivat Suomeen. Koko prosessiin sisältyi yksi kielteinen päätös. Äiti kertoi, että
pitkä perheenyhdistämisprosessi vaikutti heidän perhe-elämäänsä monella tapaa. Puolisot
olivat olleet erossa toisistaan yli neljä vuotta, mikä ehdottomasti etäännytti heitä toisistaan.
Tämä äiti kuvaili, että hän ja hänen miehensä riitelivät usein rahan käytöstä ja lasten kasva-
tuksesta. Hän painotti myös, että oli raskasta opastaa miestä elämään yhteiskunnassa, jossa
itse oli jo vuosia asunut. Heidän avioliittonsa päätyi lopulta eroon.

Äiti kertoo, että tällaisissa tilanteissa voi käydä niin, että vanhemmat näyttäytyvät eri valossa
lasten silmissä. "Ne lapset, jotka tulivat minun kanssani, uskoivat aina minua, sitten ne lapset, jotka
tulivat isän kanssa, olivat hänen lapsiaan eivätkä totelleet minua ollenkaan", kuvaili äiti. Vanhemmat
olivat menettäneet asemansa toisen vanhemman kanssa tulleiden lasten silmissä. Äiti kertoo,
että avioero ei ole auttanut ja yksinhuoltajuus on vain pahentanut asiaa. Lapset ovat enem-
män tekemisissä hänen kanssaan kun isän, joten hän pääasiassa yksin huolehtii lapsista. "En
suosittele eroa kenellekään!", painotti perheen äiti. Vanhempien erotilanne oli ollut hankala. Puo-
lisoilla oli eri syyt erolle ja lasten oli vaikea tietää kumpaa uskoa. "Meidän kulttuurissa ja perhees-
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sä ei ollut tapana puhua erimielisyyksistä ja vaikeuksista lasten edessä, mutta nyt jälkeenpäin ajattelen, että
he kuitenkin aistivat, että kaikki ei ollut kunnossa", mietti äiti.

Maahanmuuttajaperheen arjessa tukiverkostoilla on suuri merkitys. Sukulaiset, ystävät ja tut-
tavat ovat erityisen tärkeitä perheenyhdistämisperheille. Tukiverkostojen avulla etenkin
Suomeen saapuneet perheenjäsenet saisivat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Haastatellut
perheet olivat verkostojensa suhteen erilaisia. Noin puolella perheistä oli Suomessa muita
sukulaisia, sukulaisperheitä sekä ystäviä, mutta puolella haastateltavista ei ollut oikeastaan
ketään. Moni heistä kertoi olevansa edelleenkin melko yksinäinen, vaikka oli saanut perheen-
sä Suomeen. Kahdella perheen äidillä oli muutama suomalainen ystävä.

Kaksi haastateltavaa äitiä muistelivat ajatelleensa perheen saapumisen ratkaisevan ongelmia ja
helpottavan tilannetta. Näin jälkeenpäin he ajattelevat, että asiat eivät menneetkään niin yk-
sinkertaisesti. Yksi äiti kertoi, että arkielämän myötä vastaan tuli yllättäviä ongelmia. Hän oli
odottanut tilanteen rauhoittuvan perheen tulon myötä, mutta arkielämän myötä vastaan tuli-
kin yllättäviä ongelmia. "Se oli yllättävää, että elämä ei rauhoittunutkaan, mutta elämää piti silti jat-
kaa", muisteli äiti.

4.7.2 Vanhemmuus koetuksella nuorten kanssa

Haastatelluista kolmesta Myp:stä poissiirtyneestä asiakasperheestä kahden lapset olivat tulleet
Suomeen teini-ikäisinä. Perheenkokoajat ja perheenjäsenet miettivät tilannettaan omien las-
tensa kannalta sekä siitä näkökulmasta millaisia vastoinkäymisiä ja onnistumisia kohtasivat
itse tullessaan teini-ikäisinä perheenyhdistämisenä Suomeen. Haastateltavat olivat huolissaan
perheenyhdistämisenä Suomeen tulevista nuorista.

Perheenkokoajina toimineet äidit kertoivat, että perheenyhdistäminen vaikutti heidän ja yli
12-vuotiaiden lasten suhteeseen. He kertoivat, että ongelmat nuorten kanssa alkoivat heti
maahantulon jälkeen. Vanhempien ja nuorten välille saattoi syntyä ristiriitoja liittyen yksilön
oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa. Eräs äiti kertoi, että nuorilla on Suomeen tulleessaan
vääristynyt käsitys Suomesta.  Nuorilla  oli  harhaluulo,  että Suomi on vapaa maa ja  täällä  saa
tehdä mitä haluaa ilman velvoitteita. Vanhemmat kokivat keinottomuutta ja riittämättömyyt-
tä nuortensa kanssa eivätkä tienneet, miten toimia heidän kanssaan ristiriita- ja kapinointiti-
lanteissa. "Viimeinen keino oli laittaa välit poikki poikani kanssa", kertoi eräs äiti.

Eräs äiti kertoi, kun nuorille on vähän tekemistä Suomessa tai harrastusmahdollisuuksista ei
ole riittävästi tietoa. Pienemmille lapsille löytyy usein helposti harrastus, kavereita ja tekemis-
tä vapaa-ajalle, mutta erityisesti yli 13-vuotiailla nuorilla on vaikea löytää hyödyllistä tekemis-
tä. Nuoret viettävät aikaansa vain kotona tai ulkona hengaillen. Nuoret oppivat suomen kiel-
tä yleensä hyvin nopeasti, mikä osaltaan aiheuttaa riitoja vanhempien ja nuorten välille. Van-
hemmat painottivat sitä, että suomen kielen kursseille oli vaikea päästä ja kielen oppiminen
siten hyvin hidasta. Vanhemmat eivät aina tiedä mikä on oikein ja totta. Yksi äiti kertoo, että
kun riitoja nuoren kanssa tulee, nuori alkaa kapinoida vanhempiaan vastaan esimerkiksi levit-
tämällä perättömiä juoruja vanhemmistaan. Oman yhteisön sisällä tällaiset juorut leviävät
usein nopeasti, mikä vain pahentaa tilannetta. Kaikkien haastatellut vanhemmat kokivat päih-
teet hyvin pelottaviksi. Suomessa ulkona liikkuessa törmää usein päihteisiin ja erityisesti niitä
käyttäviin suomalaisnuoriin. Vanhemmat pelkäsivät, että heidän lapsensa alkaisivat käyttää
alkoholia tai huumeita.

Nuorten koulunkäyntiin liittyi myös ongelmia. Koulun työntekijät olivat kuitenkin aina puut-
tuneet kouluun liittyviin ongelmiin, mihin vanhemmat olivat hyvin tyytyväisiä. Ongelmat
usein kuitenkin jatkuivat peruskoulun jälkeen. Peruskoulun jälkeen nuorten oli vaikea löytää
ja saada jatkokoulutuspaikkaa tai työtä. Usein nuoret vain oleskelivat, nukkuivat päivät ja
valvoivat yöt. Vanhemmat yrittivät motivoida nuoriaan koulupaikan- ja työnhakuun, mutta
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se oli erittäin haastavaa. Nuorilta, mutta myös vanhemmilta, puuttui tietoa eri mahdollisuuk-
sista sekä motivaatiota. Erityisesti äidit olivat sitä mieltä, että raha ei motivoi ryhdistäyty-
mään. "Suomessa yhteiskunta tukee rahallisesti, mutta se ei ole riittävää, pitäisi olla muuta apua" pohti
äiti. Eräs äiti ihmetteli, että Suomessa täysi-ikäisille nuorille maksetaan omaa toimeentulotu-
kea, vaikka se ei auta yhtään. Hän ihmetteli myös, että sosiaalityöntekijät kehottavat nuoria
pyytämään apua vanhemmiltaan, mutta he eivät tiedä miten he voisivat auttaa ja rahan anta-
mista vanhemmat eivät hyväksy. Hän piti keinona motivoida nuorta jopa siten, että viimeise-
nä vaihtoehtona olisi maasta karkottaminen, jos ei saisi koulutus- eikä työpaikkaa. Täysi-
ikäisten nuorten ongelmana olivat myös asunnoista saadut häädöt vuokrarästien vuoksi.
Kaikki haastatellut perheet olivat sitä mieltä, että Suomeen tuleville perheenjäsenille ei ole
riittävästi tietoa saatavilla Suomesta ja suomalaisista tavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista.
Erityisesti nuorten vääriin käsityksiin tulisi puuttua. Myös nuoret itse olivat sitä mieltä, että
haluaisivat lisää tietoa erityisesti vapaa-ajan viettomahdollisuuksista.

4.7.3 Eläminen suomalaisessa yhteiskunnassa

Haastatteluissa käytiin vähän keskustelua myös ylipäätään maahanmuutosta, Suomessa elämi-
sestä, kotoutumisesta, suomalaisista ja kulttuurien kohtaamisesta. Haastateltavat ihmettelivät
hiljaisia ja ujoja suomalaisia. "Miksi suomalaiset eivät puhu mitään? Tai jos puhuvat, niin he ovat huma-
lassa. Se on pelottavaa!" Kaikki haastateltavat haluaisivat tutustua suomalaisiin ja saada suomalai-
sia ystäviä. Se tuntuu vain olevan niin vaikeaa, koska suomalaisiin on vaikea saada kontaktia.

Perheet kertoivat, että kotoutuminen on hidasta. Alussa kaikki tuntuu hyvin sekavalta, kieli
tuntuu vaikealta ja lomakkeiden jatkuva täyttäminen hämmentää. Lisäksi Suomessa on hyvin
erilainen aikakäsitys kuin esimerkiksi Somaliassa ja sen oppiminen vie aikaa. Ylipäätään suo-
malaisten tapojen ja käytäntöjen omaksuminen vie oman aikansa. Haastateltavat pitivät erit-
täin kunnioitettavana suomalaisten rehellisyyttä ja sitä, että tehdään se mitä luvataan. Häm-
mentävänä suomalaisessa yhteiskunnassa he kokivat yksityisyyden vaalimisen kuten sen, että
ei naapurustossa aktiivisesti auteta toisia eikä naapureille voi puhua kaikista asioista. Naapu-
reiden kanssa saattoi tulla ongelmia myös lasten kasvatusta ja asumista koskevien käytäntöjen
kanssa. Haastateltavat kokivat vapauden Suomessa hyvin tärkeänä, mutta toisaalta liiallisena;
mihinkään ei pakoteta ja mahdollisuuksia on lähes rajattomasti.

Myp:n entisten asiakasperheiden äidit kertoivat tuntemuksistaan oman kotoutumisensa alku-
vaiheesta ja halusivat korostaa, että he olivat kokeneet lainmukaisen kotoutumisajan liian
lyhyeksi. He olivat tulleet Suomeen perheenyhdistämisenä ja saaneet lapsia pian maahantulon
jälkeen eikä opiskelua tai muuta erityisemmin painotettu ja kielikurssille pääseminenkin oli
hankalaa. Yksi äiti kertoi, että jälkeenpäin hänelle ovat joskus viranomaiset sanoneet hänen
haaskanneen mahdollisuutensa ja kotoutumisaikansa, mikä tuntui pahalta. Niinpä hän oli
tuntenut syyllisyyttä lasten vuoksi haaskatusta ajasta. Toinen äiti ilmaisi, että hänelle ei ku-
kaan selvästi kertonut kotoutumisajan merkityksestä tullessaan Suomeen, mitä jälkeenpäin on
pitänyt hyvin harmillisena.

5. Unelmat, odotukset ja niiden toteutuminen
Maahanmuutto käsittää aina unelman paremmasta ja turvallisemmasta elämästä, hyvästä elin-
tasosta ja monipuolisten lähtökohtien ja mahdollisuuksien tarjoamisesta lapsille. Perheenko-
koajilla ja Suomeen tulleilla perheenjäsenillä oli hyvin samankaltaiset odotukset ja unelmat
Suomessa elämisen suhteen.

Kaikkien haastateltavien perheiden unelma oli seuraavanlainen: "elää yhdessä perheenä onnellisina
tavallista elämää, oppia kieli, opiskella ammattiin, mennä töihin sekä tarjota lapsille turvallinen elinympäristö
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ja hyvät mahdollisuudet elämälle ja opiskelulle." Elämältä Suomessa toivottiin pääasiassa samoja asi-
oita: kielikursseja, koulutusta ja töitä. Vanhemmat tahtoivat tarjota lapsilleen mahdollisuuden
kouluttautua korkeasti, jotta he voisivat työllistyä "hyviin" töihin. Tärkeänä asiana esiin nousi
perheen pärjääminen Suomessa itsenäisesti ilman sosiaalitoimiston taloudellista tukea.

Perheenkokoajat uskoivat ennen perheen saapumista, että perheen tulo Suomeen ratkaisee
kaikki ongelmat ja sitten elämä alkaa sujua paremmin. Jälkeenpäin he ajattelevat, että asiat eivät
aina näin menneetkään. Ennen perheen tuloa kokoajan oli vaikea keskittyä mihinkään, koska
perhe ja huoli heistä valtasivat ajatukset. Perheen tultua Suomeen vastaan tuli monta uutta ja
yllättävääkin ongelmaa.

Perheenyhdistämisprosessi koettiin raskaaksi. Päällimmäisenä ajatuksena oli kuitenkin unel-
ma paremmasta elämästä. Perheenkokoaja halusi hakea perheensä Suomeen, jotta he voisivat
asua yhdessä perheenä. Odotukset Suomesta olivat usein korkealla. Sekä perheenkokoajat
että tulleet perheenjäsenet ovat kertoneet odottaneensa elämältä Suomessa turvaa, rahaa,
palveluita ja mahdollisuuksia. Elettyään vuosia Suomessa he ovat joutuneet toteamaan, että
elämä ei olekaan niin hunajaista, kun oli odottanut. "Odotuksista on toteutunut lähinnä turvalli-
suus, mikä sekin on kyllä tosi tärkeää, ettei tarvitse pelätä joka päivä", pohti eräs haastateltava.

Perheenkokoajat kertoivat, että Suomi on hyvä maa elää, mutta perheenjäsenillä on usein
liian korkeat odotukset ja vääränlainen kuva Suomesta tullessaan tänne. Yksi haastateltavista
oli sitä mieltä, että lähtisi takaisin kotimaahansa mikäli siellä olisi turvallista ja mahdollisuuk-
sia parempaan elämään. Lastensa vuoksi hän ei kuitenkaan lähtisi, koska heillä on nyt hyvä
elämä ja ystävät Suomessa.

6. Perheenyhdistämisprosessia tukeneita seikkoja
Vantaalla pakolaisasiakas on yleensä Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston asiakkaana 2-
3 vuotta, jonka jälkeen hän siirtyy alueen perussosiaalipalveluihin. Perheenyhdistäminen ei
aloita asiakkuutta uudestaan tai pidennä sitä merkittävästi. Usein uuden yhtenäisen perheen
asiakkuusaika riippuu perheenkokoajan kotoutumisen vaiheesta ja kokonaistilanteesta. Usein
uudet perheenjäsenet ovat toimiston asiakkaina vielä sen ajan, mikä kokoajalla on jäljellä. Jos
kokoaja on jo alueen palveluissa, ei häntä siirretä enää uudelleen Myp:iin. Myp seuraa per-
heen kotoutumisen edistymistä tiiviissä yhteistyössä alueen sosiaalipalveluiden kanssa.

Haastatelluiden perheiden perheenjäsenet olivat olleet keskimäärin Myp:n asiakkaina ly-
hyimmillään kuukauden, mutta tavallisesti 1-1,5 vuotta. Asiakkuus oli riippunut perheen ti-
lanteesta ja tulleiden perheenjäsenten määrästä. Kaikkien haastateltavien kohdalla toimistolla
on tavattu ennen ja jälkeen uusien perheenjäsenten tulon. Toimistolla on tavattu sosiaali-
työntekijää sekä ohjaajaa ja tehty terveystarkastukset. Useimpiin perheisiin tehtiin myös koti-
käynti alkuvaiheen aikana. Haastateltavien oli vaikea muistella tarkemmin, minkälaisista asi-
oista käynneillä oli keskusteltu. Perheenkokoaja hoiti pääasiassa uusien perheenjäsenten asiat.
Alkuvaiheen jälkeen perheenkokoaja oli usein ainoa, joka kävi sosiaalityöntekijän luona.

Myp:n työntekijöiden kokemuksen mukaan uusien perheenjäsenten tuloon on valmistaudut-
tu melko heikosti. Sosiaalityöntekijä valmisteli toimeentulotuen ja asuntoasiat tarvittaessa
uudelleen. Perheenkokoajien kanssa on käyty keskusteluja liittyen perheen tuloon. Perheen-
kokoajat ovat kokeneet uusien tulokkaiden alkuvaiheen opastuksen raskaaksi, koska kaikki
asiat täytyy esitellä ja opettaa kädestä pitäen. Myp:ssä on todettu alkuvaiheen opastuksen
olevan liian työlästä yksin perheenkokoajalle. Perheiden kanssa ongelmallisena on koettu
myös se, että kokoajat eivät aina olekaan sitoutuneet auttamaan ja opastamaan uusia per-
heenjäseniä, vaikka näin ovat luvanneet. Tästä syystä aiemmassa (KOTO 2007-2009) hank-
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keessa kehitetyssä prosessimallissa on otettu erityisesti huomioon perheenyhdistämisen alku-
vaihe. Ennen perheen tuloa kokoajan kanssa täytetään sitova vastuualuelomake, jonka avulla
tulevia tapahtumia voidaan käydä yhdessä läpi sekä kirjata ylös Myp:n ja kokoajan vastuilla
olevat tehtävät.

Kaksi kolmesta perheestä kertoi, että vastoinkäymisiä ja väärinkäsityksiä alkoi tulla Myp:stä
alueelle siirron jälkeen. Kaikki haastatellut perheet olivat sitä mieltä, että oma alueen sosiaali-
työntekijä ei ole ollut yhtä auttavainen ja ymmärtäväinen kuin Myp:ssä. Alueella on tullut
enemmän väärinkäsityksiä ja -ymmärryksiä. Perheet kertoivat, että alueen sosiaaliasemaan
otetaan yhteyttä pääasiassa toimeentulotukeen liittyvissä asioissa, vaikka mieltä painaisi moni
muukin asia.

Perheet ovat olleet todella tyytyväisiä Myp:stä saamaansa apuun ja tukeen, vaikka keskustelu-
tukea he olisivat kaivanneet enemmän. Kaikki haastateltavat kertoivat voineensa luottaa ko-
keneet suomalaisiin viranomaisiin heti alusta alkaen. Suomalaiset viranomaiset ja Myp:n
työntekijät koettiin luotettavina ja helposti lähestyttävinä. "Ainakin verrattuna oman maani vi-
ranomaisiin, suomalaisille työntekijöille on ollut helppo kertoa rehellisesti asioista", kuvailee eräs äiti.

Haastatteluista voidaan todeta, että perheen unelma onnellisesta perhe-elämästä ei välttämät-
tä ole toteutunut. Haastatteluiden tavoitteena oli kerätä tietoa perheenyhdistämisprosessin
kipukohdista, mutta myös onnistumisista ja perhettä tukevista seikoista. Asiakasperheillä on
myönteisiä kokemuksia prosessista sekä viranomaisilta saadusta tuesta ja palvelusta. Perheet
ovat pitäneet todella tärkeänä Myp:n työntekijöiden antamaa psyykkistä tukea. Perheet ovat
kokeneet kaikki tapaamiset esimerkiksi päiväkodin, koulun sekä perheneuvolan työntekijöi-
den kanssa tarpeellisina ja hyvinä.

Perheenkokoajat ovat pitäneet tärkeänä ystävien ja mahdollisesti muiden Suomessa asuvien
sukulaisten tukea. He ovat kokeneet hyvin suomea puhuvien tuttavien tai ystävien avun hel-
pottavana yhteydenpidossa Maahanmuuttovirastoon ja muihin viranomaisiin. Perheenkoko-
ajat usein pyytävät paremmin suomea puhuvaa tuttavaa soittamaan Maahanmuuttovirastoon
tiedustellessaan hakemuksensa tilannetta. Perheenkokoajat ovat olleet erityisen kiitollisia
omalle sosiaalityöntekijälleen, jos tämä on ollut säännöllisesti yhteydessä Maahanmuuttovi-
rastoon ja näin pitänyt kokoajaa ajan tasalla hakemuksen käsittelystä.

Yhdellä haastatellulla perheellä oli ollut kokemusta tukihenkilöstä tullessaan aikoinaan itse
kiintiöpakolaisina Suomeen. He olivat kokeneet tukihenkilön todella tarpeelliseksi. Tukihen-
kilö auttoi perhettä asumiseen liittyvissä asioissa, arkisissa askareissa sekä lähialueen palvelui-
den löytämisessä. Perhe pitäisi tukihenkilöä hyödyllisenä myös perheenyhdistämisperheille.
Lisäksi kaikki vertaistuen ryhmät tai vapaa-ajan harrastukset koettiin todella tärkeinä. Per-
heenkokoajat pitivät ryhmätoimintoja hyvin hyödyllisinä uusille perheenjäsenille.

Suurin osa haastatelluista oli tullut Suomeen lapsena tai teini-ikäisenä. He olivat oppineet
erittäin hyvin suomen kieltä. Kaksi äitiä painotti erityisesti, että ikä vaikuttaa kielen oppimi-
seen. Lapsina ja nuorina tulleet oppivat yleensä hyvin suomea, mutta aikuisiällä tulevilla on
selvästi enemmän vaikeuksia oppia uutta kieltä. Nämä äidit olivat tulleet itse perheenyhdis-
tämisenä Suomeen ollessaan noin 16-vuotiaita. Molemmat olivat olleet heti tultuaan erittäin
innokkaita ja optimistisia uuden kielen oppimisen suhteen. He eivät olleet koskaan opiskel-
leet suomea kielikursseilla vaan olivat opetelleet sitä omatoimisesti. Toinen heistä oli aktiivi-
sesti opetellut kieltä lehtien, kirjojen, radion ja television avulla. Toinen oli löytänyt heti tul-
tuaan suomalaista keskusteluseuraa kahviloista ja kohtaamispaikoista. Suomalaiset ystävät
ovat auttaneet lomakkeiden täyttämisessä, kielen oppimisessa sekä suomalaisten tapojen op-
pimisessa. Kielen oppiminen on auttanut joka päiväsessä arkisessa toiminnassa. Kaikki haas-
tateltavat ovat pitäneet suomen kielen opiskelua hyvin tärkeänä ja ovat halunneet päästä
opiskelemaan mahdollisimman nopeasti maahantulon jälkeen.
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Äidit olivat vahvasti sitä mieltä, että omalla aktiivisuudella ja positiivisella ajattelulla voi vai-
kuttaa omaan tulevaisuuteensa. Heidän motivaationsa kielen oppimiseen nousi siitä, että kieli
olisi portti uuteen elämään uudessa yhteiskunnassa. Tärkeimpinä jaksamisen ja motivaation
ylläpitäjinä haastateltavat kokivat unelmat ja haaveet sekä tavoitteet ja suunnitelmat niiden
toteuttamiseksi. Erään perheen täysi-ikäinen poika seurusteli lisäksi suomalaisen tytön kans-
sa, mikä selvästi edisti oppimista ja tietoutta eri kulttuureista. Osa haastateltavista oli itse
tullut Suomeen ennen vuonna 1998 voimaan astunutta kotouttamislakia. He pitävät kotout-
tamislakia hyvänä parannuksena, koska sen myötä maahanmuuttajilla on ollut paremmat
mahdollisuudet päästä oppimaan kieltä.

Suurin osa haastatelluista perheiden vanhemmista olivat käyneet lapsensa koulun vanhem-
painilloissa. Perheet olivat kokeneet kaiken yhteydenpidon koulun työntekijöiden kanssa
hyvin tarpeellisena, koska olivat saaneet keskustella lasten asioista ja saaneet tärkeää tietoa.
Haastatellut pitivät erittäin tärkeänä oikeuttaan saada tulkki koulussa asiointia varten. He
kertoivat, että he itse tiesivät tästä oikeudesta, mutta koulut eivät olleet siitä aina tietoisia.
Useimmiten kouluun oli tilattu kuitenkin tulkki. Kaikissa perheissä vanhemmat auttoivat
lapsiaan koululäksyissä parhaansa mukaan. Perheen lasten ja nuorten harrastukset tukivat
koko perhettä sopeutumaan, koska niiden kautta saattoi tutustua ihmisiin ja löytää keskuste-
luseuraa ja ystäviä. Vanhemmille oli erittäin tärkeää, että lapset viihtyivät koulussa, päiväko-
dissa ja harrastuksissa. Lisäksi perheet olivat alkaneet käydä lasten kanssa leikkipuistoissa ja
kirjastoissa kun olivat saaneet tietoa niistä.

Haastatellut perheet painottavat sitä, että he tekevät asioita yhdessä, perheenä. Perhe on
merkittävin voimavara, joka on auttanut jaksamaan päivästä toiseen. Kaikkien haastateltavien
perheet olivat hyvin kiinteitä ja yhtenäisiä. Perheet itse pitivät perhettään tärkeimpänä asiana
maailmassa. Perheenyhdistämisperheen kotoutumista olivat edistäneet selkeät rutiinit ja yh-
teiset pelisäännöt. Perheiden äidit painottivat paljon kompromissien tekoa niin parisuhteessa
kuin lasten kasvatuksessa. Koska perheenyhdistämistilanteissa eri perheenjäsenet voivat olla
hyvin eri kotoutumisen vaiheissa, on tärkeää keskustella asioista avoimesti. Perheen kotou-
tumisen alkuvaiheessa perheen sisällä saattoi tulla riitoja, mutta niistä selvittiin puhumalla.
Eräs äiti kuvailee perheensä dynamiikkaa näin: "Parisuhteessa ja lasten kasvattamisessa tärkeintä
ovat kärsivällisyys, kunnioitus ja kuunteleminen. Jos lapset haluavat jotain, heidän kanssaan puhutaan ja
sitten kerrotaan miksi tehdään jokin ratkaisu. Jos minulla ja miehelläni on riitaa, puhumme, joskus minä
voitan ja joskus taas hän."

Haastatelluista perheistä kaksi perheen äitiä osasi jonkin verran käyttää tietokonetta ja inter-
netiä lähinnä tiedonhakuun. He olivat itse halunneet oppia käyttämään tietokonetta opiske-
lun, harjoittelun ja lastenkin takia. Taito koettiin hyvin tärkeäksi, koska siten pystyi etsimään
tietoa muun muassa Infopankista, poliisilta tai Maahanmuuttovirastosta sekä seurata niin
Suomen kuin oman maankin uutisia ja tapahtumia. Opiskelupaikan, työn ja harjoittelun saa-
minen tuki aina todella paljon kotoutumista ja perheen eheyttä. Perheen tilannetta kohensi
aina, jos toinen vanhemmista sai töitä. Vanhemmat olivat todella iloisia, jos nuoret saivat
kesätöitä. Nuoret itse olivat hyvin kiitollisia kesätöistä, mutta olisivat halunneet niiden jatku-
van pidempään.
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7. Perheiden toiveita perheenyhdistämis-
prosessin parantamiseksi

Keskusteluapu haku- ja odotusvaiheessa perheenkokoajalle
Ymmärrystä ja tietoa lähtömaan tilanteesta ja siellä vallitsevista ongelmista
Tiedon välittyminen viranomaiselta toiselle
Enemmän yhteydenpitoa viranomaisten ja Migrin välillä
Perheenkokoajalle tukea perheen saapumisen valmistautumiseen
Taloudellinen tuki ennen perheen tuloa ja sen saavuttua ruoka-, vaate- ja käyttötava-
rahankintoja varten
Vertaistuki; ryhmätoiminta, tukihenkilöt, kokenut maahanmuuttaja tueksi
Jos perheessä sairas jäsen, tarvitaan enemmän tukea
Nopea pääsy kouluun ja kielikursseille
Apua ja tukea asumiseen liittyvissä asioissa
Tietoa Suomesta ja suomalaisista tavoista erityisesti nuorille
Tietoa nuorille tarkoitetuista paikoista ja tutustumiskäyntejä niihin
Työntekijöiltä toivotaan selkeyttä, aikaa ja ymmärrystä
Pidempi asiakkuusaika Myp:ssä, uudelleen asiakkaaksi ottaminen perheen tultua
Enemmän tapaamisia alueen sosiaalitoimistolla
Apua mielenterveysongelmiin
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8. Yhteenveto
Perheenyhdistäminen on haasteellinen ja vaativa tilanne koko perheen kannalta. Se on suuri
muutos niin perheenkokoajan kuin perheenjäsentenkin elämässä. Perhettä odottaessaan per-
heenkokoaja elää yksin uudessa yhteiskunnassa kärsien ahdistuksesta, jatkuvasta huolesta ja
usein ilman kannattelevaa tukiverkostoa. Erityistä apua huoleen ja ikävään ei ole saatavilla.
Hakijan oma kotoutuminen on vaarassa keskeytyä ja valmistautuminen perheen tuloon on
puutteellista. Asiakkaan näkökulmasta perheenyhdistämisprosessia hankaloittavat epäselvät
käytännöt, hakemuksen käsittelyn hitaus ja tiedon puute hakemuksen käsittelyn vaiheista.

Perheen saavuttua perheenjäsenten eriaikainen ja erilainen kotoutuminen saattaa aiheuttaa
kulttuurisia ja sukupolvisidonnaisia ristiriitoja. Näiden ristiriitojen seurauksena voi olla avio-
erot, lastensuojelutilanteet, perheväkivalta, ongelmat koulunkäynnissä ja erilaiset mielenter-
veysongelmat. Perhe on joka tapauksessa se suuri voimavara, josta jokaisen perheenjäsenen
yksilöllinen hyvinvointi suurelta osin riippuu. Kotoutumisen alkuvaiheessa uuden yhteiskun-
nan arvomaailma, roolit, normit ja tavat välittyvät usein perheenjäsenille epätasaisesti siten,
että perheen sisäinen dynamiikkaa muuttuu nopeasti ja voimakkaasti. Esimerkiksi perheen
yhtenäisyys voi olla vaarassa lasten ja nuorten kotoutuessa nopeasti koulun kautta uuteen
yhteiskuntaan. Tällöin samanaikaisesti vanhemmat voivat jäädä täysin eristyksiin yhteiskun-
nasta. Muutosprosessi voi aiheuttaa konflikteja perheenjäsenten välille, jolloin perheen yhte-
näisyys järkkyy, eivätkä perheenjäsenet kykene enää tukemaan toisiaan. Ristiriitojen välttämi-
seksi perheenyhdistämisperheet tarvitsisivat nykyistä enemmän tietoa muutosprosessista, jota
he sillä hetkellä elävät, tietoa arkielämästä Suomessa sekä tukea vanhemmuuteen.

Tällä hetkellä Vantaalla on reilut 30 vireillä olevaa perheenyhdistämishakemusta. Ennalta eh-
käisevän työn merkitys on suuri ajatellen uusien perheenyhdistämisten sopeutumista Suomeen.
Tavoitteena on, että perheenyhdistämisperheiden kanssa työskennellään suunnitelmallisesti
siten, että jokaisella eri-ikäisellä perheenjäsenellä olisi vakautumisvaiheessa opiskelu-, harjoitte-
lu-, kielikurssi- tai työpaikka ja ylipäätään polku, jota pitkin kuljetaan uudessa yhteiskunnassa
eteenpäin. Mikäli selkeä polku ei toteudu, se pahimmassa tapauksessa johtaa koko perheen
turhautumiseen, tyytymättömyyteen ja pahoinvointiin.

Haastatteluista on saatu merkittävää tietoa perheenyhdistämisprosessien kehittämiseen. Van-
taalla haastatteluita käytettiin palveluiden kehittämisen välineenä. Haastatteluiden myötä on
voitu huomata, kuinka suuri vaikutus perheenyhdistämisellä on niin perheenkokoajan ja ko-
ko perheen elämään. Haastatteluista saadun tiedon avulla on voitu kehittää konkreettisia
tukimuotoja perheenyhdistämisperheille ja ottaa uusia työmalleja mukaan asiakastyöhön.

Asiakkaat toivat haastatteluissa esille vaikeuden saada psyykkistä tukea kotoutumiseen alueel-
lisista peruspalveluista. Hankkeessa on otettu huomioon asiakkaan ääni ja yhteistyötä perus-
palveluiden kanssa on vahvistettu sekä tietoa viety paremmin peruspalveluiden työntekijöille.
Myp:n asiakastyössä otetaan lisäksi paremmin huomioon asiakkaiden tunteiden ja kokemus-
ten merkitys perheenyhdistämistilanteissa. Erityisesti perheenkokoajan tukeen haku- ja odo-
tusvaiheessa panostetaan enemmän kuin ennen. Vantaalle suunnitellaan muun muassa per-
heenkokoajille tarkoitettua valmennusryhmätoimintaa. Perheenkokoajia ja perheenjäseniä
myös motivoidaan hakeutumaan erilaisiin ryhmiin ja vertaistukeen sekä löytämään omankie-
lisiä ystäviä lähialueelta.

Asiakasperheiden haastatteluissa ilmenneisiin huoliin on myös vastattu kehittämällä perheen-
yhdistämisleirimalli sekä psykologien konsultaatioryhmä nopeuttamaan pääsyä mielenterve-
yspalveluihin. Haastatteluista nousi perheiden huoli perheenyhdistämisenä saapuvista nuoris-
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ta. Nuorten kotoutumista on Vantaalla tuettu parantamalla yhteistyötä koulujen ja nuoriso-
toimen kanssa ja huomioimalla nuoret erityisesti perheenyhdistämisprosessissa.

Hankkeessa ei päästy haastattelemaan perhettä, jossa perheenkokoajana olisi toiminut ala-
ikäinen lapsi tai nuori. Jos hakijana toimii alaikäinen, on Maahanmuuttajien yhteispalvelutoi-
miston sekä muiden viranomaisten tuki yhdistymisprosessissa entistäkin tärkeämpää. Siinä
olisi jo aihetta uudelle hankkeelle.
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