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PERHEESTÄ EROSSA: ARKIELÄMÄN RAKENTUMINEN ERILLÄÄN PERHEENJÄSENISTÄ 

 

Tutkija: Erikoistutkija Johanna Hiitola, sähköposti: [[poistettu]], puh. [[poistettu]] 

 

Tutkimusorganisaatio: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku 

 

Tutkimuksen rahoittaja: Suomen Akatemia, hanke ”Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen 

turvallisuus: Haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita” (1.1.2018–31.12.2021) 

 

Hankkeen johtaja: Vastaava tutkija Marja Tiilikainen, [[poistettu]], puh. [[poistettu]] 

 

Mikä on tutkimuksen tarkoitus? 

 

Pyydän sinua mukaan tutkimukseen, joka käsittelee pakolaisten perheenyhdistämistä Suomeen.  

Haluaisin kuulla kokemuksistasi, kun yrität tai olet yrittänyt tuoda perheenjäseniäsi Suomeen. Miten 

perheenyhdistäminen on sinulla sujunut? Oletko luopunut yrityksestä tuoda perheenjäseniäsi Suomeen 

jostain syystä?  

 

Olen kiinnostunut kuulemaan, miten selviät, kun erillään olo perheestä jatkuu pidemmän aikaa. Kuinka 

erossa olo vaikuttaa sinun elämääsi, perheeseesi ja turvallisuuden tunteeseesi? Tutkin myös, millaisia 

verkostoja ja ihmissuhteita luot Suomessa perheenjäsenten poissa ollessa.  

 

Tutkimukseni ”Perheestä erossa: Arkielämän rakentuminen erillään perheenjäsenistä” on osa 

laajempaa hanketta, jossa tutkitaan maahanmuuttoa koskevien lakien vaikutusta turvapaikanhakijoiden 

ja pakolaisten elämään Suomessa. Hanketta johtaa Marja Tiilikainen. 

 

Kuka voi osallistua tutkimukseen? 

 

Voit osallistua tutkimukseen, jos olet vähintään 16-vuotias ja syntynyt Afganistanissa, Irakissa tai 

Somaliassa. Lisäksi olet tullut pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen, ja yrität parhaillaan tai  

 

olet yrittänyt aiemmin tuoda perheenjäseniäsi Suomeen. Voit osallistua tutkimukseen myös, jos olet 

luopunut yrityksestä tuoda perheenjäseniä Suomeen, koska se on ollut liian vaikeaa.  

 

Miten tutkimus tehdään? 

 



Tutkimus tehdään niin, että haastattelen sinua ja teen muistiinpanoja siitä, mitä olet kertonut. Jos annat 

luvan, nauhoitan haastattelun. Haastattelu kirjoitetaan myöhemmin tekstitiedostoksi eli litteroidaan. Voit 

tarkistaa haastattelutekstin ja kommentoida sitä, jos haluat.  

 

Haastattelu tehdään paikassa, joka sinulle sopii, ja siihen aikaan, kun sinulle sopii. Haastattelu kestää 

kerrallaan 1–3 tuntia. Toivon, että voin haastatella sinua kaksi kertaa 1,5 vuoden aikana (vuosina 2018 

ja 2019). Voit kuitenkin päättää, kuinka moneen haastattelukertaan osallistut. Voit jättää tutkimuksen 

kesken milloin haluat. 

 

Tapaamme kahdestaan tai tutkimusavustajani kanssa. Tutkimusavustaja toimii tarvittaessa tulkkina. 

Voimme keskustella aiheesta hänen avullaan kotikielelläsi (arabia, paštu, dari tai somali), suomeksi tai 

englanniksi. 

 

Kokoan haastattelujen tulokset yhteen ja kirjoitan niiden pohjalta erilaisia tekstejä englanniksi ja 

suomeksi. Tekstit voi lukea hankkeen verkkosivuilta. 

 

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt  

 

Tutkimuksesta voi olla sinulle hyötyä. Se antaa sinulle mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti 

omasta ja perheesi tilanteesta. Tutkimuksesta saattaa olla hyötyä myös Suomeen tulevaisuudessa 

muuttaville, sillä se tuo päättäjien ja yleisön tietoon, miten perheenyhdistämistä koskevat lait 

vaikuttavat pakolaisten ja heidän perheidensä elämään.  

 

On kuitenkin hyvä muistaa, etten voi mitenkään vaikuttaa perheenyhdistämiseesi.  

 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Voimme kuitenkin korvata matkakulusi 

haastatteluun. 

 

 

Tutkimuksen mahdolliset haitat 

 

Perheestäsi ja taustastasi kertominen voi olla sinulle raskasta. Se saattaa herättää vaikeita muistoja 

perheestäsi, kotimaastasi tai matkastasi Suomeen. Voit koska tahansa olla vastaamatta vaikeilta 

tuntuviin kysymyksiin tai keskeyttää tutkimuksen. 

 

Tietojen luottamuksellisuus ja tutkijoiden vaitiolovelvollisuus 

 

Kirjoittamani tekstit saattavat sisältää suoria lainauksia puheestasi. Teksteissä ei kuitenkaan ole mitään 

sellaista tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa. Niissä eivät näy sinun tai perheesi tiedot, kuten nimet, 

asuinpaikat, koulut tai työpaikat. Teksteissä viittaan sinuun joko ilman nimeä tai peitenimellä, jonka voit 



halutessasi keksiä itse. Kaikki muistiinpanot ja ääninauhat, joita kerään haastattelun aikana, ovat vain 

tutkimusryhmän käytössä.  

 

Tutkimusryhmään kuuluvat minun lisäkseni hankkeen johtaja Marja Tiilikainen, tutkija Abdirashid Ismail 

sekä kaksi tutkimusavustajaa. Ismail avustaa somalin kielellä tehtävissä haastatteluissa, ja 

tutkimusavustajat avustavat arabian ja paštun/darin kielillä tehtävissä haastatteluissa. 

Tutkimusavustajat myös kirjoittavat puhetta nauhoilta tekstiksi. 

 

Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus: emme saa kertoa haastatteluissa saaduista tiedoista niin, että sinut 

voitaisiin tunnistaa. Koko tutkimusryhmä allekirjoittaa vaitiolositoumuksen.  

 

Äänitallenteet ja muistiinpanot suojataan käyttäjätunnuksilla ja niitä säilytetään salasanalla suojatussa 

tietokoneessa Siirtolaisuusinstituutissa. Yhteystietosi säilytetään salasanalla suojattuna ja erillään 

haastatteluaineistosta. 

  

Jos annat luvan, ääninauhoista tehdyt tekstitiedostot luovutetaan tutkimuksen päätyttyä pysyvästi 

säilytettäväksi Tietoarkistoon (www.tietoarkisto.fi). Tekstitiedostoista poistetaan kaikki sellainen tieto, 

josta sinut tai perheesi voitaisiin tunnistaan. Jatkossa muut tutkijat voivat käyttää tiedostoja luvallani. 

Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi. Yhteystietosi 

hävitetään tutkimuksen jälkeen.  

 

 

 

 

Osallistumisen vapaaehtoisuus 

 

Osallistumisesi tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista, eikä sinulla ole mitään velvollisuuksia 

tutkimuksen suhteen. Tutkimuksesta kieltäytymisestä ei ole sinulle tai läheisillesi mitään kielteisiä 

seuraamuksia. 

 

Voit vapaasti kieltäytyä vastaamasta haastattelussa esitettyihin kysymyksiin. Voit myös jättää 

tutkimukseen osallistumisen kesken missä vaiheessa tahansa. 

 

 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit olla minuun yhteydessä. Yhteystietoni löytyvät 

tämän lomakkeen alusta. 

 

 

 

 


