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Luku 6

Perhesiteet geeneissä
DNA-tutkimus perheenyhdistämisessä

AnnA-MAriA TApAninen

Edeltävistä luvuista on jo käynyt ilmi, että perhesiteiden olemassa-
olo ei ole itsestään selvää vaan tulkinnanvaraista. Perheenyhdistä-
misessä niiden todentamiseen käytetään monia keinoja, joista yksi 
on tämän luvun aiheena oleva DNA-analyysi. Jos perheenyhdis-
tämistä hakevalla henkilöllä ei ole esittää dokumentteja perhesi-
teistään tai Maahanmuuttovirasto ei pidä niitä luotettavina, suh-
teen todenmukaisuutta selvitetään haastattelemalla. Joskus tämä-
kään ei riitä, vaan viranomaiset teettävät DNA-tutkimuksen. Sen 
avulla selvitetään, ovatko hakemuksessa ilmoitetut perheenjäsenet 
geneettisesti sukua toisilleen. (Ks. tietolaatikko s. 139–140.)

Silloin, kun hakijan esittämät dokumentit perhesiteistä eivät 
riitä, ulkomaalaishallinto käyttää haastatteluja ja bioteknologi-
sia keinoja osoittaakseen perhesiteen olemassaolon tai sen, että 
sidettä ei ole. Luvussani tarkastelen erityisesti sitä, miten asia-
kirjojen, haastatteluiden ja DNA-analyysin yhteydet rakentuvat. 
Millaista totuutta niillä tavoitellaan? Miten niitä pidetään riittä-
vinä tai riittämättöminä todisteina perhesiteistä? Miten ne voivat 
täydentää tai korvata toisiaan?

DNA-analyysin tulosta pidetään objektiivisena. Vaikka gene-
tiikan tutkijat korostavat, että tuloksen luotettavuus ei ole satapro-
senttinen, juuri tämän epävarmuuden ilmaiseminen todennäköi-
syytenä tekee analyysista tarkan. Analyysia ei voi väärentää kuten 
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asiakirjoja, ja sen tarjoamat vastaukset ovat luotettavampia kuin 
esimerkiksi haastattelupuhe. Geneettinen sukulaisuus ei kuiten-
kaan riitä Maahanmuuttovirastolle todisteeksi perhesiteen olemas-
saolosta. Maahanmuuttopolitiikan muutosten myötä DNA-to-
tuuden painoarvo näyttää ainakin Suomessa kyseenalaistuneen. 
Se on silti edelleen käyttökelpoinen väline kahdessakin, vastakoh-
taisessa tarkoituksessa: se voi paljastaa tai ennaltaehkäistä petoksia 
ja se voi tehdä perheenyhdistämisen mahdolliseksi.1 

Tässä luvussa pohdin, millaisiin perheenyhdistämiseen liittyviin 
kysymyksiin DNA-tutkimus pystyy vastaamaan. Samalla tarkas-
telen sitä, milloin ja miten DNA ei kuitenkaan ole vastaus, joka 
osoittaisi väitetyt perhesiteet todellisiksi. Luvussa käytetyn aineis-
ton olen kerännyt haastattelemalla sekä asiantuntijoita että per-
heenyhdistämistä hakeneita suomensomaleja. Toisena aineistona 
ovat Helsingin hallinto-oikeuden perheenyhdistämistä koskevat 
päätökset vuosilta 2002–2014, joissa on mainittu sana DNA.2

Lukuni aluksi esittelen, millaisia vastauksia DNA-tutkimuk-
sella etsittiin 1990-luvulla. Sen jälkeen pohdin, millaisia kysy-
myksiä tutkimukseen osallistuville esitetään ja millä eri tavoilla 
kysymykset voidaan tulkita. Tästä siirryn kohti tutkimukseni kes-
keistä ideaa: millaisia ovat tai voivat olla ne kysymykset, joihin 
DNA-analyysi voi nykyään tarjota vastauksen. Lopuksi kerron 
hakijoiden kokemuksista perheenyhdistämisprosessissa. 

”Somalivirrasta” DNA:n tuomaan varmuuteen
Ensimmäisten somalialaisten pakolaisten saapumista Suomeen 
1990-luvun alussa kuvaa osuvasti Esa Aallaksen pamfletin nimi 
Somalishokki.3 Somalisokki oli ennennäkemätön ilmiö suhteelli-
sen suljetussa maassa, jossa kansainvälinen muuttoliike oli pitkään 
tarkoittanut maastamuuttoa – Suomestahan on viimeisen sadan 
vuoden aikana lähtenyt reilusti yli miljoona ihmistä siirtolaisiksi. 
Moskovan-junalla Helsinkiin saapuvissa somalipakolaisissa hen-
kilöityi vieraus. Uutisointi kymmenien pakolaisten päivätahdista 
synnytti uhkakuvan massamuutosta, vaikka ensimmäisenä vuonna 
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Todisteita perhesiteistä

AsiAkirjAT 
Perheenyhdistämishakemukset jätetään Suomen edustus-
toon. Samalla on esitettävä passi ja todistus laillisesta oles-
kelusta siinä maassa, missä suurlähetystö sijaitsee. Näiden 
vaihtoehtona on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n todistus 
pakolaisuudesta. Esimerkiksi Somalian passia ei kuitenkaan 
hyväksytä Suomessa, joten se menettää merkityksensä suur-
lähetystön ulkopuolella. Valokuvia ja sormenjälkiä tarvitaan 
biometristä oleskelulupakorttia varten, ja ne otetaan jo hake-
musta jätettäessä. Syntymä- ja vihkitodistukset, todistukset 
avioerosta tai adoptiosta sekä kuolintodistukset voivat tukea 
väitteitä perhesiteen olemassaolosta, mutta monesti niitä ei 
ole saatavilla tai ne katsotaan epäluotettaviksi.

HAAsTATTeLuT
Perhesiteitä selvitellään myös suullisten ja kirjallisten kuu-
lemisten avulla. Suomessa perheenkokoajaa haastattelee 
poliisi, ulkomailla Suomen edustuston työntekijät. Maahan-
muuttovirasto koordinoi haastatteluja ja kysymyksiä. Ulko-
maalaislain pykälän 6 mukaan myös yli 12-vuotiaita lapsia 
on kuultava ja nuorempiakin, jos näitä pidetään tarpeeksi 
kypsinä. Haastattelut alkavat jo ennen perheenyhdistämisen 
hakemista, sillä Rajavartiolaitos tai poliisi kysyy perhesiteistä 
jo maahan saavuttaessa tai turvapaikkaa haettaessa. Maahan-
muuttoviraston turvapaikkapuhuttelussa nämä tiedot käy-
dään uudestaan läpi. Oleskeluluvista päätettäessä turvaudu-
taan kaikkien perheenjäsenten haastatteluihin sekä perheen-
kokoajan eri vaiheissa antamiin tietoihin. 

DnA-TuTkiMus
Jos myönteinen päätös vaikuttaa mahdolliselta haastattelu-
jen jälkeen, mutta ne yksin eivät riitä, perhesiteet voidaan 
varmistaa DNA-tutkimuksella. Päätöksen tästä tekee Maa-
hanmuuttovirasto. Esimerkiksi somalialaiset, muut Saharan 
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alle 1500 somalia haki turvapaikkaa.4 Presidentti Koivisto varoitti: 
”[p]itäisi vielä katsoa, mitä voitaisiin välittömästi tehdä somali-
virran pysäyttämiseksi.”5 Vastaavat vertaukset kahlitsemattomista 
ihmisvirroista sävyttävät maahanmuuttokeskustelussa viljeltyjä 
uhkakuvia edelleen.6 

Suomalaiset viranomaiset keskustelivat jo 1990-luvulla siitä, 
kuinka luotettavina maahan pyrkivien pakolaisten asiakir-
joja voi pitää. Huhuja väärennettyjen asiakirjojen hankkimisen 
helppoudesta liikkui taajaan, ja yksi virkamies oli jopa hankki-
nut väärennetyn passin Mogadishun torilta todistaakseen asian. 

eteläpuolisesta Afrikasta tulleet sekä irakilaiset ja afganista-
nilaiset voivat joutua todistamaan perhesiteensä DNA-tes-
tillä. Virasto toimittaa tiedon DNA-tutkimuksen järjestämi-
sestä paikallispoliisille tai ulkomaalaispoliisille, joka saattaa 
perheenkokoajat terveysasemalle tai suoraan Helsingin yli-
opiston oikeuslääketieteen laitokselle ja varmistaa henkilöl-
lisyyden. Suostumus tutkimukseen annetaan jo haastattelu-
jen yhteydessä ja myös kirjallisena viimeistään näytteenoton 
yhteydessä. Suomessa perheenkokoajalta otetaan näyte pos-
ken limakalvolta ja verinäyte käsivarresta. Ulkomailla näyte 
otetaan suurlähetystön järjestämissä tiloissa, edustuston työn-
tekijän valvonnassa, nykyään pelkästään posken limakalvolta. 
Näytteet lähetetään Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen 
osaston laboratorioon analysoitaviksi. Lausunto testin tulok-
sesta lähetetään muutamassa viikossa Maahanmuuttoviras-
toon. Lausunnossa esitetään väitetyn geneettisen sukulaisuu-
den todennäköisyys, mutta perhesiteen olemassaoloon siinä 
ei oteta kantaa. Todennäköisyys on sitä pienempi ja tulos sitä 
epävarmempi, mitä etäisempi tutkittavien sukulaissuhde on.

MuuT AineeLLiseT ToDisTeeT
Hakemuksiin ja valituksiin voidaan liittää todisteita esimer-
kiksi matkoista perheen luokse tai rahalähetyksistä. Joskus 
mukana on myös valokuvia tai kirjeitä.
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Maahanmuuttoviraston historiikkia vuodelta 2010 kuvittaa tänä-
kin päivänä anekdootti kömpelösti väärennetyistä asiakirjoista, 
savolaisviisumeiksi nimetyistä ”muahantuloluvista” ”Soumi”- 
nimiseen maahan.7 

Yksi haastattelemistani suomensomaleista muisteli 1990-luvun 
alun epävarmuuden aikoja vastaanottokeskuksessa, jonne sijoitetut 
somalit eivät tienneet, palautettaisiinko heidät Neuvostoliittoon. 
Epävarmuus ajoi joukon somaleja lähtemään sikäläisten somalia-
laisten järjestämillä kuljetuksilla Ruotsiin ja Norjaan turvapaikan 
hakuun. Koska tuolloin ei vielä otettu sormenjälkiä, Suomesta 
karanneiden etsimiseksi käytettiin luovia, ei-teknologisia keinoja, 
joissa tuntomerkkinä toimivat vastaanottokeskuksissa opitut suo-
men alkeet, kuten yksi suomensomali haastattelussaan muisteli: 

Ruotsissa ollaan havaittu, että jotkut katsoo salaa Suomen tele-
visiota. – – – Kun poliisit lähetettiin Norjaan hakemaan takai-
sin, niin poliisit menivät vastaanottokeskukseen ihan aamusta. 
Avataan ovi ja: ”Huomenta”. Ja jos joku vastaa ”huomenta”, niin 
sanottiin: ”Suomeen, pois sieltä!” 

Anekdootit havainnollistavat ennen kaikkea viranomaisten 
avuttomuutta 1990-luvun alussa, kun ensimmäiset pakolaisryh-
mät saapuivat. Ne ovat myös esimerkkejä siitä, miten huhupuhe on 
käsikirjoitettu: epävarmuus ja tiedon puute luovat otollisen maa-
perän huhujen kaltaisen epämääräisen tiedon synnylle. 

Ajan myötä suomalaiset viranomaiset alkoivat nähdä perheen-
yhdistämishakemukset yhä ongelmallisempina. Erään haastat-
telemani viranomaisen mukaan alussa ”oletettiin, että totta kai 
sieltä tulee aitoja perheitä, miksi muutenkaan, miksi he toimisi-
vat millään muulla tavalla”. Monet haastattelemani viranomai-
set viittasivat petoksiin, joiden paljastamiseksi tarvittiin mene-
telmien tehostamista. Hakijoille tilanteen teki vakavaksi pako-
matkan lisäksi huoli perheestä ja perheenyhdistämisen vaikeus. 
Vuonna 1995 peräti 84 prosenttia kaikista perheenyhdistämishake-
muksista hylättiin.8 Joukossa oli lapsia, joista ”jotkut olivat odotta-
neet jopa viisi vuotta perheenjäseniään”.9 Luotettavina pidettyjen 
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syntymä- ja vihkitodistusten puuttuminen vaikeutti perhesiteiden 
todistamista, eivätkä haastattelutkaan tuoneet asiaan varmuutta. 

DNA-analyysia sen sijaan pidettiin mahdollisena, objektiivi-
sena ja täsmällisenä keinona. Vuonna 2015 sitä käytetään ainakin 
17 Euroopan maassa sekä Kanadassa, Yhdysvalloissa, Australiassa 
ja Uudessa-Seelannissa siirtolaisten perhesiteiden todistamiseen.10 
DNA-tutkimus on kuitenkin vain yksi esimerkki yhä yleisemmin 
käytetyistä (bio)teknologisista menetelmistä, joita siivittää usko 
siihen, että muukalaisten dokumentteihin tai puheisiin ei ole usko-
mista, mutta ”heidän ruumiinsa eivät valehtele”.11 

Vuonna 1996 Ulkomaalaisvirasto (nyk. Maahanmuuttovirasto), 
Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos, sosiaali- ja ter-
veysministeriön pakolaistoimisto ja Ulkomaalaisvaltuutetun toi-
misto käynnistivät DNA-testauksen käyttömahdollisuuksia tutki-
van pilottihankkeen Afrikassa.12 Ulkomaalaishallinnon työntekijä 
muisteli, että kaikki, mukaan lukien Suomen somalialaiset itse, 
odottivat testauksen tuovan viranomaiset ”lähemmäksi totuutta”: 

Viranomaiset keskenään mietittiin sitä, että mitäs tehdään, eihän 
se käy laatuun. Nyt on tarkoitus lainsäädännön mukaan oikeita 
perheitä yhdistää ettei vääriä. – – – Ja sitten kun ei saatu sel-
vyyttä, tehtiin kielteisiä päätöksiä, niin heräsi semmoinen ajatus 
että päästäis siihen totuuteen tai lähemmäs, niin tämmönen pro-
jekti laitetaan pystyyn ja tutkitaan sitä DNA:n käyttömahdol-
lisuutta. – – – Ja sitten siitä tiedotettiin klaaninvanhimpia jär-
jestöistä, ja sitten ne vei sanaa eteenpäin. Kerrottiin, mikä se 
DNA-systeemi on ja se että sillä saadaan selvyys. Siinä ei mitään 
sellaista moraalista ongelmaa tullut tai keskustelua että se olis 
eettisesti mitenkään väärin, koska yksikään somalialainen niissä 
palavereissa... muistan että eräskin iäkäs henkilö sanoi että kun 
heillä ei ole mahdollisuutta saada asiakirjoja, niin olkoon tämä hei-
dän passinsa tämä DNA-testauksen tulos. (Kursivointi kirjoittajan.)  

Tässäkin sitaatissa korostuva yhteisymmärrys johti siihen, että 
ulkomaalaislakiin sisällytettiin vuonna 2000 kaksi DNA-testaus-
ta  sääntelevää pykälää. Nykyiseen ulkomaalaislakiin ne otettiin 
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mukaan muuttumattomina (ks. tietolaatikko). Suomi oli tällai-
sessa lainsäädännöllisessä perusteellisuudessa yksi edelläkävijöistä 
Euroopassa. Suomen järjestelmän erityispiirteenä on se, että tes-
tauksen järjestää ja maksaa Maahanmuuttovirasto. Lakia valmis-
teltaessa tämän oletettiin takaavan sen, että testaus on hakijoi-
den oikeus. Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa hakijat joutuvat 
itse järjestämään ja maksamaan testauksen, ja niitä tehdään useissa 
laboratorioissa, joiden käytännöt ja hinnat vaihtelevat.13 Suomen 
ulkomaalaislaissa taataan testattaville myös tietosuoja. Siinä on 
säädetty, että testausta ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin 
perheenyhdistämiseen ja että tiedot pitää hävittää päätöksenteon 
jälkeen. Suomessa testaus on nyttemmin rutinoitunut, ja testejä 
on tehty huomattavan paljon.14

Ulkomaalaislain (301/2004) säädökset 
DNA-testauksesta

65. §
Perhesiteen selvittäminen DNA-tutkimuksen avulla
Maahanmuuttovirasto voi varata hakijalle ja perheenko-
koajalle tilaisuuden osoittaa biologinen sukulaisuus toteen 
valtion varoista kustannettavan DNA-tutkimuksen avulla, 
jos biologiseen sukulaisuuteen perustuvasta perhesiteestä ei 
muutoin voida saada riittävää selvitystä ja jos DNA-tutki-
muksen avulla on mahdollista saada olennaista näyttöä per-
hesiteestä. (9.11.2007/973)

Asianosaiselle on annettava asianmukaiset tiedot 
DNA-tutkimuksen tarkoituksesta ja luonteesta sekä siihen 
liittyvistä seurauksista ja vaaroista. DNA-tutkimuksen suo-
rittaminen edellyttää, että tutkittava on antanut tietoon ja 
vapaaseen tahtoon perustuvan kirjallisen suostumuksensa. 
Tutkimustietoja ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen kuin 
oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä olevan perhesiteen 
selvittämiseen tutkittavan henkilön antamassa suostumuk-
sessa yksilöidyissä tapauksissa.
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DNA-testi on periaatteessa vapaaehtoinen, mutta sekä haastat-
telemani viranomaiset että perheenyhdistämistä hakeneet kokivat, 
että somalit eivät voi saada koskaan tai juuri koskaan myönteistä 
päätöstä ilman DNA-tutkimuksen varmistamaa biologista suku-
laisuutta. Testauksen vapaaehtoisuus on siis vain suhteellista. 

Jos asianosainen on tahallaan antanut perhesiteestään vää-
riä tietoja, joiden perusteella hänet ja hänen ilmoittamansa 
perheenjäsen on ohjattu DNA-tutkimukseen, Maahan-
muuttoviraston on velvoitettava hänet korvaamaan valtiolle 
tutkimuskulut, jollei tämä ole olosuhteisiin nähden kohtuu-
tonta. Maahanmuuttoviraston päätös pannaan täytäntöön 
siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367/1961) säädetään. (9.11.2007/973)
66. §
DNA-tutkimuksen suorittaminen
DNA-testi toimitetaan Kansanterveyslaitoksessa tai Hel-
singin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksessa. DNA-tes-
tin toimittajan on viipymättä lähetettävä DNA-tyypityksen 
perusteella annettu lausunto Maahanmuuttovirastolle. Kun 
Maahanmuuttovirasto on ratkaissut asian, se ilmoittaa tes-
tin toimittajalle, että näytteet ja DNA-tunnistetiedot hävi-
tetään. (9.11.2007/973)

DNA-testiä varten tarpeelliset näytteet ottaa Suomessa 
Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksessa tai ter-
veyskeskuksessa terveydenhuollon ammattihenkilö. Näyte 
lähetetään 1. momentissa tarkoitetulle testin toimittajalle.

DNA-testiä varten tarpeelliset näytteet ottaa ulkomailla 
Suomen edustustossa tai edustuston järjestämissä tiloissa 
terveydenhuollon ammattihenkilö. Näyte lähetetään 1. 
momentissa tarkoitetulle testin toimittajalle.

Testinäytteen ottamisen valvoo ja näytteenantajan hen-
kilöllisyyden varmistaa poliisi tai Maahanmuuttoviraston 
taikka edustuston virkamies. (9.11.2007/973)

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä DNA-tutkimuksen suorittamisesta.
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DNA-tutkimusta käsittelevissä ulkomaalaislain pykälissä viita-
taan perhesiteisiin, mutta niissä ei määritellä perhettä vaan kuva-
taan vain biologisen sukulaisuuden todistamista. Avoimeksi jää-
vät monet kysymykset: Miten rutiininomaisesti tutkimusta käy-
tetään? Kenelle sitä tarjotaan? Miten tulokset otetaan päätöksen-
teossa huomioon? Miten perheet näin määritellään?

DNA-testauksen periaatteet ja käytännöt ovat säilyneet vakioina 
niiden aloittamisesta lähtien, mutta maahanmuuttopolitiikka on 
muuttunut. Lainsäädäntö voi muuttua hallituksen vaihtuessa, ja 
hallinnolliset ja oikeudelliset painotukset saattavat muuttua huo-
mattavastikin tavoilla, joita ei lainsäädännössä suoraan säädellä. 
Perheenyhdistäminen on nykyään entistä vaikeampaa.15 Ulkomaa-
laislain tiukennukset16 ovat vähentäneet DNA-näytön painoarvoa 
perheenyhdistämisissä. DNA-tutkimuksen antama informaatio 
tarjoaa kuitenkin aitouden ja epäaitouden tarkan arvioinnin mal-
lin, jota käytetään myös arvioidessa muiden todistusaineistojen, 
etenkin haastattelujen, todenmukaisuutta. Bioteknologian tuoma 
varmuus ei ole poistanut epäluottamusta vaan pikemminkin lisän-
nyt sitä. Asettamalla päämääräksi väärinkäytösten estämisen lain 
henki korostaa, että vain kehittyneellä teknologialla voidaan päästä 
”lähemmäksi totuutta” ja paljastaa väärinkäytökset.

DNA-analyysin tarjoama ”objektiivinen”, ”absoluuttinen” 
näyttö ilmaistaan numeroin, indeksinä tai todennäköisyytenä. 
Tässä ei ole juurikaan tulkinnanvaraa, kuten DNA-testejä tekevä 
ja analysoiva geneetikko ylpeänä kertoi: ”Me saadaan niitä ysejä 
sinne pilkun päälle paljon nykyisin.” 

Tulkinnanvaraa voi kuitenkin olla lähes rajattomasti silloin, kun 
tieteellinen todistusaineisto käännetään Maahanmuuttovirastossa 
niin, että geneettinen sukulaisuus voi joko vahvistaa tai kiistää väi-
tetyn perhesiteen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatima kuva 
DNA-analyysin kääntämisestä onnellisiksi perhekuviksi (ks. tieto-
laatikko s. 146) on yksi esimerkki siitä, kuinka todennäköisestä 
geneettisestä sukulaisuudesta päätellään perheen olemassaolo, 
vaikka analyysi ei voi varmistaa tai kumota perheen olemassaoloa. 
Teknisesti THL:n kuvaama testi on laajennettu isyystutkimus, 
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jolla voidaan selvittää isyyden lisäksi muitakin sukulaissuhteita, 
esimerkiksi isovanhemmuutta tai sisaruutta. Tämä on olennaista 
myös perheenyhdistämisen kannalta, sillä ulkomaalaislaki mah-
dollistaa poikkeustapauksissa laajennetun tulkinnan perhesiteistä.18 

Oikeuslääketieteellisen laboratorion raportteja ei Suomessa kui-
tenkaan lueta suoraan todisteeksi perhesiteiden olemassaolosta. 
Toisin sanoen perhettä ei genetisoida niin kuin esimerkiksi Sak-
sassa.19 Vuonna 2008 Maahanmuuttovirasto otsikoi lehdistötiedot-
teessaan: ”DNA on yhdistänyt ennätysmäärän pakolaisperheitä.”20 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esimerkki 
DNA-tutkimuksen tuloksesta ja sen tulkinnasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kuva esittää sitä, miten 
DNA:n toistoalueet eli merkit (tai ”markkerit”) yhdistävät 
perheitä. Kuvassa on (ylhäältä alaspäin) isäehdokas A:n, 
lapsen, äidin ja isäehdokas B:n DNA-profiilit yhden tois-
toalueen osalta. Koska lapsi ei ole saanut tarkasteltavaa 
muotoa äidiltään, sen on täytynyt tulla isältä. Näin tutki-
muksen tuloksena on hymyilevän isäkandidaatti A:n koh-
dalla ”ei-poissuljenta” ja B:n kohdalla poissuljenta, eli A on 
todennäköisesti lapsen isä mutta B ei ole.17
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Testejä oli tehty tuolloin noin viisisataa. Uutisessa siirryttiin oitis 
korostamaan, ettei DNA-testin tulos yksin riitä oleskeluluvan 
perusteeksi: 

pelkkä biologinen sukulaisuus ei kuitenkaan riitä myönteiseen 
oleskelulupapäätökseen, vaan taustalla on oltava aitoa, kiinteää 
perhe-elämää. Siten esimerkiksi kasvattilapsi voi saada oleskelu-
luvan perhesiteen perusteella, jos hänet todetaan sosiaaliseksi per-
heenjäseneksi. (Kursivointi kirjoittajan.) 

Tässä sitaatissa kiteytyy yksi suomalaisen järjestelmän keskei-
sistä piirteistä: geneettisen sukulaisuuden testaamiseen suhtau-
dutaan myönteisesti, mutta viranomaispuheessa tähdennetään 
sosiaalisten suhteiden merkitystä. Suomessa DNA-tutkimus ei 
ole riittävä mutta ei myöskään välttämätön ehto oleskeluluvan 
myöntämiselle. 

Miten voidaan arvioida perhesiteitä, kun todisteena voidaan 
käyttää sekä numeroin ilmoitettavaa geneettisen sukulaisuuden 
todennäköisyyttä että suullista näyttöä outoina pidettyjen perhe-
suhteiden aitoudesta? Tarjotaanko DNA-tutkimusta lainkaan, 
miten tulos otetaan huomioon, toimiiko testaus viimekätisenä 
mahdollisuutena, voidaanko kielteinen testitulos sivuuttaa? 

Vääriä vastauksia
Ulkomaalaislaissa edellytetään, että DNA-tutkimukseen osallis-
tujilla on riittävästi tietoa tutkimuksesta ja että tutkimus perustuu 
tutkittavien vapaaseen tahtoon. Maahanmuuttoviraston Tietosi-
vulla21 DNA-tutkimuksesta kerrotaan seuraavasti:

DNA-tutkimuksen avulla voidaan selvittää erittäin suurella var-
muudella, ovatko henkilöt biologisesti sukua keskenään. Sukulai-
suuden selvittäminen DNA-tutkimuksen avulla perustuu tietoon 
sukupolvesta toiselle siirtyvistä perintötekijöistä. 
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Sen varalta, että DNA-tutkimukseen osallistuva olisi lukutaido-
ton tai ei osaisi sitä kieltä, jolla lomakkeet on laadittu, tutkimusta 
koskeva informaatio voidaan tarvittaessa kääntää, lukea ja selittää 
testattaville. Ulkomaalaislain mukaan suostumuksen on oltava kir-
jallinen, toisin sanoen testattavat ihmiset varmistavat suostumuk-
sensa allekirjoituksellaan tai sormenjäljellään. 

Tietosivulla selvitetään viidellä kielellä DNA-tyypityksen 
luonne sekä sen mahdolliset vaarat ja seuraukset. Näin tutkitta-
vien oikeudet taataan muodollisesti. Mutta mihin testattavat ihmi-
set lopulta suostuvat? Jotkut haastattelemani asiantuntijat ja myös 
tutkimuksiin osallistuneet perheenyhdistämistä hakeneet henkilöt 
väittivät, että aluksi ihmiset eivät ymmärtäneet tutkimuksen ideaa. 
Jotkut taas arvelivat, että nykyiset hakijat käsittävät sen esimer-
kiksi lukutaidottomuuden takia huonommin. Yksi haastattelemani 
viranomainen oli varma hakijoiden riittävistä tiedoista:

Voisi sanoa, että testeihin ei menneetkään sellaiset ihmiset jotka 
tiesivät mahdollisesti että tää tulos ei oo positiivinen [koska] 
ihmiset ovat kyllä täysin tienneet, mistä on kysymys. (Kursivointi 
kirjoittajan.) 

Toinen viranomainen painotti, että tietoisuus testauksesta toimii 
hakemuksia ennalta karsivana tekijänä, ”niin kuin tietysti oli alun 
perin tarkoituskin”. Nykyään hakijoiden oletetaan ennakoivan 
DNA-tutkimuksen yhteydessä esitettävää kysymystä biologisesta 
sukulaisuudesta – ja vastaavan siihen ilmoittamalla jotkut lap-
set kasvattilapsikseen. Yksi viranomaisista selitti: ”Kasvattilapset 
ilmaantuivat kuvioihin DNA-testauksen myötä, koska sitä ennen 
heitä oli tuotu Suomeen biologisina lapsina.”

Perheenyhdistämistä hakeneet siirtolaiset voivat kuitenkin 
käsittää testauksen tarkoituksen toisin kuin jotkut viranomaiset 
olettavat. Yksi haastattelemani asianajaja kertoi, että välillä on vai-
kea selittää hakijoille, mitä voidaan testata ja mitä ei. Geneetikko 
puolestaan pohti: 
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Se [testattava] ehkä ajattelee, että tässä on maaginen menetelmä 
DNA:lla, jossa todetaan se sosiaalinen äitiys eikä biologinen. 

Hän otaksui, että eri kulttuureissa sukulaissuhteet, jopa äitiys, voi-
daan ymmärtää niin, että selvää eroa biologisen ja sosiaalisen siteen 
välille ei tehdä. Myös perheitä avustavissa kansalaisjärjestöissä on 
viranomaistahojen lisäksi ihmetelty, miksi jotkut naiset ovat anta-
neet suostumuksensa DNA-testeihin, vaikka heidän on täytynyt 
tietää, että lapsen on synnyttänyt joku toinen. Asianajaja kertoi 
yhdessä tapauksessa, jossa hän oli kysynyt nuorelta perheenkokoa-
jalta selkeästi, oliko äiti kantanut tätä vatsassaan. Tyttö oli vas-
tannut kysymykseen myöntävästi, mutta DNA-tutkimus osoitti, 
ettei äidiksi mainittu nainen ollut tytön biologinen äiti vaan isoäiti. 
Päätös oli kielteinen. Kaikki testeihin osallistuneet eivät ilmeisesti 
ole ymmärtäneet, mitä testaus tarkoittaa ja mikä merkitys sillä on 
heidän oikeusturvansa kannalta. 

DNA-tutkimusta käytetään biologisten perhesiteiden todis-
tamisessa, mutta jopa Maahanmuuttoviraston Tietosivun selitys 
biologisesta sukulaisuudesta voidaan ymmärtää muutenkin kuin 
geneettisenä sukulaisuutena. Yksi haastattelemani viranomainen 
kertoi naisesta, joka oli raivoisasti vastustanut DNA-analyysin 
tulosta. Siinä oli suljettu pois hänen sukulaisuutensa lapseen, jota 
hän väitti omakseen. Nainen oli vakuuttanut pitäneensä lapsesta 
huolta alusta lähtien, kun tämän äiti oli kuollut synnytyksessä. 
Hänelle tämä merkitsi biologista äitiyttä. Haastattelemani suo-
mensomalialainen nainen kuvasi puolestaan DNA-näyttöä pro-
sentteina, mutta hän selvitti myös maitosukulaisuuden sääntöjä. 
Hänen mukaansa Somaliassa ymmärretään, että jos nainen imet-
tää toisen naisen lasta viisi kertaa, naisen ja lapsen välille syntyy 
side, jonka takia tämä lapsi ei voi mennä naimisiin naisen toisten 
lasten eli maitosisarustensa kanssa.22

Edellä esitetyt esimerkit kertovat siitä, että suomalaisessa ympä-
ristössä outoina pidetyt käsitykset sukulaissuhteista eivät kerro 
perheenyhdistämistä hakevien henkilöiden tietämättömyydestä. 
Sen sijaan ne kertovat erilaisista kulttuurisista ymmärryksistä ja 
erilaisista tavoista luoda merkityksellisiä yhteyksiä. Se, miten perhe 
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ja sukulaisuus ymmärretään, on kulttuurisidonnainen asia. Esi-
merkiksi geneettiset siteet kertovat vain geneettisistä siteistä, eivät 
perheen tai sukulaisuuden olemassaolosta. 

DNA-testin tulos voi joskus olla yllätys, mikä mainitaan myös 
Maahanmuuttoviraston internetsivulla:

Maahanmuuttovirasto varaa sinulle ja tutkimukseen osallistu-
neille perheenjäsenillesi tarvittaessa tilaisuuden kertoa näkemyk-
sesi saaduista tutkimustuloksista. DNA-tutkimuksella voidaan 
joskus saada selville sellaista tietoa biologisesta sukulaisuudesta, 
jota kaikki perheenjäsenet eivät ole aiemmin tienneet.23 

Tästä aiheesta haastattelemani viranomaiset puhuivat varovasti. 
Yksi viranomainen sanoi vältellen: ”Joskus on tullut jotain ilmi… 
niin kuin elämässä yleensä”. Toinen viranomainen selitti hallin-
nolliset käytänteet tarkemmin:

Joo, tällaista tietysti tapahtuu joskus, et sieltä tulee ilmi jotain täl-
laisia niin sanottuja perhesalaisuuksia. Useimmiten jollain osa-
puolista on jonkinlainen aavistus siitä. Että sieltä saattaa tulla 
jotain ilmi. Me ei ole kerrottu, ei kerrota näitä ellei oo ihan 
pakko. Eli meillä on tietysti ollut tällasia tapauksia, missä joku 
lapsista ei yhtäkkiä ookkaan perheen isän lapsi. Ja silloin me 
useimmiten keskustellaan tän perheen äidin kanssa ja annetaan 
hänelle mahdollisuus kertoa, että mitä on tapahtunut. Ja useim-
missa tapauksissa äiti on arvellut, että niin on ehkä saattanut olla, 
joskus se on jopa tiennyt sen varmasti, mutta hän ei oo välttämättä 
ymmärtänyt, että se tulee esille. Mutta ei me koskaan kerrota sitä 
tälle aviopuolisolle ellei hän tiedä sitä jo. – – – Eli me ei kerrota 
edes keskustelun syytä tälle aviopuolisolle ja se ei tuu esille siitä 
päätöksestä yhtään millään lailla. – – – Kyllä näitä tulee mutta 
vähemmän kuin mä kuvittelin alun perin. Enimmäkseen ne on 
tällaisia perhesalaisuuksia, joiden esille tuleminen voidaan välttää, 
koska eihän se oo useimmiten oleellista tietoa sen oleskeluluvan 
kannalta että jos yks lapsista ei ookkaan perheen isän lapsi. Okei, 
sitä sattuu. Jos perheen isä ei sitä tiedä, ei oo meidän asia kertoo 
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sille. Sit me muotoillaan ne DNA-tulokset sillä lailla että siitä ei 
pysty lukemaan sitä, että hän ei oo yhden lapsen isä. (Kursivointi 
kirjoittajan.) 

Tällainen korostettu hienotunteisuus on Suomessa mahdol-
lista, sillä täällä hakijat itse eivät saa DNA-analyysin tulosta vaan 
se lähetetään suoraan Maahanmuuttovirastoon. Tietosivun varoi-
tukset yllättävistä tuloksista eivät välttämättä tavoita asianomaisia, 
mutta testeistä ja niiden seurauksista todennäköisesti puhutaan 
paljonkin. Yksi haastattelemani suomensomalialainen mies kertoi, 
että ihmiset olivat olleet kauhuissaan, kun DNA-tutkimuksesta oli 
aikoinaan kerrottu.24 Hän totesi, että itse hän ei sallisi lastensa tes-
taamista, vaikka olikin varma isyydestään. DNA-testi voikin syn-
nyttää epäilyn mahdollisista, odottamattomista paljastuksista sekä 
ulkomaalaishallinnossa että testattavien keskuudessa. Testattavana 
voikin olla aviollinen uskollisuus eivätkä perhesiteet. 

Mikä olikaan kysymys?
DNA-tutkimuksen tuloksilla voidaan vastata myös muihin kuin 
varsinaista geneettistä sukulaisuutta koskeviin kysymyksiin. Se 
esimerkiksi tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden arvioida haki-
joiden ja heidän haastattelupuheensa uskottavuutta. Näin testaus 
voi toimia jopa valheenpaljastajana, sillä sen avulla voidaan tutkia, 
perustuuko hakijoiden yritys perheenyhdistämiseen petokseen.25 
DNA-tutkimusta tarjotaan tehtäväksi myös silloin, kun tarkastel-
tava perheside ei lähtökohtaisesti pohjaudu geneettiseen sukulai-
suuteen. Esimerkkeinä tästä ovat avioliitot ja huoltajuus, etenkin 
ulkomaalaislain pykälässä 37 mainitut ”de facto -huoltajat” eli kas-
vatusvanhemmat. Kasvattilapset ovat usein myös biologista sukua 
huoltajilleen, esimerkiksi sisaren- tai veljenlapsia. Yksi haastat-
telemani ulkomaalaishallinnon työntekijä korosti avoimesti, että 
DNA-testillä selvitetään myös huoltosuhteen olemassaoloa: 
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Ja tämähän on meidän tulkinnan ytimessä: onko tosiasiallinen 
huolto olemassa? Mutta tietysti jos on kyse biologisesta lapsesta, 
huollon olettama on huomattavasti vahvempi kuin silloin, jos 
kyse on sukulaislapsesta, jolla on lähtökohtaisesti oletettavasti 
jotkut muut vanhemmat, biologiset vanhemmat, jotka nyt tietysti 
somalikontekstissa on tietysti se ensimmäinen oletus lasten huol-
tajiksi. Että tietysti siellä on pitkään jatkunut konfliktitilanne, 
joka aiheuttaa sitä, että ihmisiä kuolee ja katoaa ja sitten sukulai-
set ottaa lapsia hoidettavakseen – – – Ja nimenomaan tässä kas-
vattilapsitilanteessahan tästä DNA-testauksesta ei ole niin suurta 
apua. Et vaikka me voitais testata, että kyse on siskontyttärestä, 
niin eihän se kerro meille sitä, onko huoltosuhde todellinen. Mut 
se kertoo kuitenkin sen, se auttaa meitä tavallaan jäljittämään sitä 
heidän tarinaansa. Et jos tämä sukulaisuussuhde, mitä väitetään, 
ei ole olemassa, niin varmastikaan se muukaan tarina tän lapsen 
ympärillä ei silloin pidä paikkaansa. (Kursivointi kirjoittajan.) 

Kasvattilasten ja -vanhempien välisen suhteen aitous ei voi 
kuitenkaan perustua geneettiseen sukulaisuuteen vaan hoivaan. 
Samoin avioliitto ei lähtökohtaisesti edellytä yhteisiä biologisia 
lapsia ollakseen pätevä, mutta käytännössä DNA-testaus voi vah-
vistaa hakijoiden kertomuksia.26 Jos aviomies ei ole lapsen bio-
loginen isä, avioliiton aitous voitaisiin kyseenalaistaa. Tulkkina 
toiminut mies pohti yhden tapauksen kautta sitä, että yhteinen 
biologinen lapsi saattaa olla tärkein todiste avioliiton aitoudesta: 

Lapsi oli niin pieni ja sitten vaimo ja lapsi menivät lähetystöön. 
Otettiin DNA-tutkimus lapsesta, äidistä ja täällä Suomessa ole-
valta mieheltä. Hän odotti päätöstä. Lapsi kuoli silloin Etio-
piassa, vaikka sai Suomesta päätöksen. Silloin vaimo tuli yksin 
Suomeen. Kysyttiin, – – – mihin sä olet jättänyt lapsen? Ja hän 
on toimittanut kuolintodistuksen. Miksi ei voinut kuolla ennen 
kuin on mennyt DNA-tutkimukseen? Onneksi ei kuollut, koska 
vaimolla on ollut ainoa todistus miehen suhteen tämä lapsi. 
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Viranomaiset käyttävät DNA-tutkimusta moneen tarkoituk-
seen, mutta se on myös hakijoiden oikeus. Myös perheenyhdistä-
mistä hakevat ihmiset ovat alusta saakka pitäneet sitä sekä petos-
ten paljastamisen että omien ihmisoikeuksiensa toteutumisen 
välineenä. Yksikään haastattelemistani maahanmuuttajien avus-
tajista tai kansalaisjärjestöjen edustajista ei pitänyt DNA-testaus-
ta  hakijoiden suurimpana ongelmana. Tilanne on pikemminkin 
päinvastainen: vieraillessani kansalaisjärjestössä minulle kerrot-
tiin, että DNA-tutkimuksen kautta voidaan välttää ”näitä pieniä 
uskottavuusongelmia”. 

DNA-testin merkitys päätöksenteossa näyttää ajan myötä 
vähentyneen. Suomalaisissa perheenyhdistämisen käytänteissä 
perhesuhteiden aitouden kriteereinä käytetään paljon muita perus-
teita. Yksi haastattelemani asianajaja totesi: 

DNA on ollut keskiössä silloin kun se otettiin käyttöön, silloin 
se oli se määräävä tekijä ja se oli hirvittävän helppoa ja miellyttä-
vää kaikille, koska se oli niin selvää. Mutta nyt sit tää uusin, että 
kielteinen päätös voidaan perustella jollakin muulla, voi olla aika 
tuulesta temmatun oloinen väite tai perustelu. 

Myös yksi haastattelemani somalimies toisti kolme kertaa haas-
tattelun aikana: ”Why is DNA not enough?” Molempien mielestä 
perhe-elämän aitous voidaan kyseenalaistaa haastatteluissa hyvin 
helposti tarttumalla vähäpätöisiin epäjohdonmukaisuuksiin.27

Muuttumaton ja muuttuva
2010-luvun alussa Maahanmuuttovirasto tiedotti kahden kuukau-
den välein somalialaisten perhesidehakemusten ruuhkista Suomen 
Addis Abeban ja Nairobin suurlähetystöissä. Tehostetun käsitte-
lyn ansiosta jonot purettiin joulukuussa 2014. Ruuhkautumisen 
aikoihin tulivat voimaan myös ulkomaalaislain muutokset, käy-
tännössä kiristykset. Samalla hakemuksen jättäminen ja Suomeen 
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matkustaminen vaikeutuivat.28 Kaikesta tästä seurasi se, että soma-
lien jättämien hakemusten lukumäärä romahti vuoden 2012 alussa. 

Lukujen taustalla ovat perheenyhdistämistä hakevien kokemuk-
set: pitkiä, vaarallisia matkoja, toimeentulohuolia, passien ja oles-
kelulupien hankkimista, odottamista suurlähetystön liepeillä tai 
kaukana sieltä. Hakijoiden elämänhistorioita rytmittävät pako-
matkat, katoamiset, täysi-ikäistymiset,29 syntymät ja kuolemat. 
Näitä taustoja vasten vaatimus perhe-elämän pysyvyydestä vai-
kuttaa kohtuuttomalta.

Miia Halme-Tuomisaari analysoi tämän kirjan kahdeksannessa 
luvussa Helsingin hallinto-oikeuden käsittelemiä valituksia, jotka 
liittyivät perheenyhdistämispäätöksiin. Useissa tapauksissa pit-
kittynyt ero perheenjäsenistä oli tulkittu perhesiteen vapaaehtoi-
seksi katkeamiseksi. DNA-tutkimusten lisäksi perheen olemas-
saoloa selvitetään myös haastattelemalla väitetyn perheen jäseniä. 
Niissä ilmenee usein ristiriitaisuuksia, joiden oikeus usein tulkit-
see kertovan todellisen perhe-elämän puuttumisesta. Kaoottisten 
tilanteiden vaikutusta kertomuksiin ja niiden ristiriitoihin ei juuri 
oteta huomioon. Henkilöyden ja perhesiteiden todistaminen mah-
dollisimman luotettavilla asiakirjoilla ja bioteknologisilla keinoilla 
on räikeässä ristiriidassa näiden olosuhteiden kanssa.

Kansalaisjärjestössä hakijoita auttava nainen kertoi yhdestä 
asiak kaastaan, joka oli hakenut Afrikasta yhdeksää lastaan. Kun 
oleskelulupa viimein saapui, lapsista vain kaksi oli enää elossa: 

Näitä tapahtuu edelleen, niitä kuolee matkan varrella. Ei se 
oo mitään istumista sohvalla ja odottamista. Vaan niitä kuo-
lee matkan varrella ihan hirveesti. Nälkään, sotaan, kaikkeen 
mahdolliseen. 

DNA-näytteet kuljetetaan viipeettä diplomaattipostilla tutkitta-
viksi, ja tulokset lähetetään nopeasti Maahanmuuttovirastolle. Sen 
sijaan ihmiset joutuvat odottamaan pitkäänkin epävarmuudessa 
tietoa tulevaisuudestaan. (Ks. tietolaatikko.) 
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Perhettänne ette saa Suomeen

Haastattelin syksyllä 2014 neljää suomensomalia, jotka olivat 
saaneet kielteisen päätöksen perheenyhdistämishakemuk-
siinsa. Kaikki olivat käynnistäneet hakemuksensa vuonna 
2010, jolloin ulkomaalaislakia kiristettiin tuntuvasti. Yksi 
heistä oli vastikään saanut kirjeen, jossa Korkein hallinto- 
oikeus oli evännyt valitusluvan. ”Mitä minä nyt teen, osaatko 
neuvoa?” hän kysyi.

Pystyin lupaamaan ainoastaan, että kertoisin heidän tilan-
teestaan esimerkiksi tässä kirjassa. Hän suostui haastatteluun 
ja kutsui sinne myös kolme kohtalotoveriaan.

Haastateltavat miettivät vaihtoehtoja perheen yhteen 
saattamiseksi, mutta olivat neuvottomia eivätkä ymmärtä-
neet päätösten logiikkaa. He selvittivät asioitaan minulle 
todennäköisesti samoin kuin viranomaisille ja asianajajille 
perheenyhdistämisprosessissa. Sain nähdä hallinto-oikeu-
den päätöksiä, kuitin perheelle lähetyistä rahoista ja lääkä-
rintodistuksen vaimon sairaudesta ja kuulin selvityksiä esi-
merkiksi perheen tapaamisista ja yhteydenpidon säännölli-
syydestä. Uuden hakemuksen käynnistäminen olisi kuiten-
kin ollut kohtuuttoman kallista, lisäksi perheen elättäminen 
ja esimerkiksi heidän oleskelulupiensa uusiminen maksaa. 

Pitkään jatkunut matkanteko ja hakuprosessin pitkitty-
minen valituksineen oli saanut perheet oleskelemaan lait-
tomastikin suurlähetystön liepeillä Etiopiassa tai Keniassa. 
Kaikki olivat toivottomia mutta asiallisia eivätkä tienneet, 
mitä perhe kielteisen päätöksen jälkeen tekisi: ”Kyllä Allah 
tietää, mitä he tekevät.”

Tuska perheenjäsenten kohtalosta oli käsin kosketeltava. 
Perheenyhdistämishaastatteluissa ilmenneitä ristiriitoja oli-
vat aiheuttaneet esimerkiksi se, että perhe oli joutunut pae-
tessaan muuttamaan usein. Tämän seurauksena esimer-
kiksi asuntoihin ja koulunkäyntiin liittyvissä kertomuksissa 
oli eroja. Yksi haastateltavista tiesi, että yhdeksästä lapsesta 
kaksi oli kertonut yksityiskohdista toisin kuin muut, mutta 
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Tätä nykyä suomalaisissa perheenyhdistämishaastatteluissa tar-
tutaan kysymyksiin, jotka mahdollisimman yksiselitteisellä tavalla 
tavoittavat perhe-elämän puitteet. Haastatteluissa kysytään ”yksi-
tyiskohtaisia ja yllättäviä kysymyksiä”,30 ja toinen viranomainen 

vanhemmat eivät halunneet paljastaa tätä heille: ”Luulen, 
että he kertoivat mitä muistivat.”

Lasten kerrottiin voivan huonosti. Haastattelun kuluessa 
kuulin myös hätkähdyttäviä tarinoita siitä, kuinka salakuljet-
tajat lähestyvät turhautuneita nuoria ja lupaavat saattaa nämä 
äidin tai isän luo Eurooppaan. Yksi haastateltavista kertoi, 
että yksi hänen lapsistaan oli parhaillaan matkalla äitinsä luo 
salakuljettajien mukana. Nämä olivat juuri kiristäneet rahaa 
uhkaamalla viedä karanneelta lapselta munuaisen. Toisen 
haastateltavan poika oli karannut naapurin pojan kanssa 
sillä seurauksella, että naapurin poika oli löytynyt tapettuna 
Saharasta mutta haastateltavan poika oli löydetty elossa.

Haastattelutilanteessa puhuttiin myös puolisoiden väli-
sistä suhteista. Perheenkokoajien puolisot saattavat syyttää 
näitä hakemuksen ongelmista. ”Luulen, että voi tulla avio-
ero”, totesi ryhmän ainoa nainen. 

Kysyin haastattelun lopuksi erikseen DNA-tutkimuk-
sesta. Vain yhdelle perheelle oli tehty DNA-profilointi, ja 
se oli varmistanut väitetyn geneettisen sukulaisuuden. Risti-
riitaisiksi tulkitut vastaukset perheenyhdistämishaastattelun 
kysymyksiin olivat kuitenkin johtaneet kielteiseen päätök-
seen. Toinen kertoi pyytäneensä tutkimusta kolmesti, mutta 
tätä ei ollut hänelle käsittämättömästä syystä tarjottu. Kaik-
kien haastateltujen mielestä DNA voisi vakuuttaa viran-
omaiset perhesiteiden aitoudesta. 

Luulen, että ihmiset olivat keskustelleet keskenään ennen 
haastattelua. Yksi heistä toivoi minun kertovan eteenpäin, 
että Maahanmuuttoviraston pitäisi kertoa suoraan, kuinka 
vaikeaa perheenyhdistäminen on ennen kuin perhe jättää kai-
ken odottaakseen vuosikausia turhaan. Toisen mielestä pitäisi 
sanoa suoraan: ”Perhettänne ette tule saamaan Suomeen.”
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kertoi, että kysymysten pitäisi vaihdella niin, että ”kaikkea ei voi 
opetella ulkoa etukäteen”. Haastatteluissa saatetaan kysyä esimer-
kiksi ulko-oven väristä, nukkumajärjestelyistä, aidan materiaalista, 
koulunkäynnistä, perheen torilla myymistä tuotteista tai päivä-
määristä. Ristiriitaiset vastaukset kysymyksiin saattavat johtaa sii-
hen, että perheenyhdistäminen ei onnistu. Virkamies kuvaili näin 
”somalikontekstia”: 

lapset eivät tällä hetkellä useinkaan pysty käymään säännölli-
sesti koulua, vanhemmilla ei välttämättä oo työtä, et se perheen 
arki saattaa olla hyvin sellaista hajanaista jolloin tavalla. Mut sit 
on hirveen vaikeaa löytää semmosia markkereita millä me pystyttäis 
sitä perhe-elämää hahmottamaan ja kun saattaa koko porukka 
olla luku- ja kirjoitustaidottomia ja aikakäsitys olla tosi hatara 
meikäläisittäin – –. (Kursivointi kirjoittajan.) 

Haastateltava mainitsi tässä DNA-tunnisteista käytettävän sanan 
”markkerit”. Hätkähdin, minkä myös haastateltava huomasi. 
Molemmat tajusimme, että haastateltava liikkui tarkoitukselli-
sesti rekistereiden eli eri yhteyksissä käytettyjen ilmaisujen välillä. 
Myös haastatteluilta on siis alettu vaatia DNA-analyysien kal-
taista tarkkuutta.

”Hajanaista” tai ”repaleista” perhe-elämää viettäneiltä, myös 
lapsilta, kysytään yksityiskohdista, jotka voivat hyvin koskea juuri 
ajankohtia. Seuraava Helsingin hallinto-oikeuden päätös syksyltä 
2011 havainnollistaa, miten vaikeaa vuosilukujen muistaminen 
voi olla. Tämä on yksi esimerkki ”yksityiskohtaisten kysymysten” 
tuottamista epäilyttävistä epätarkkuuksista. Perheenyhdistämistä 
haki perheestään eroon joutunut, prosessin aikana täysi-ikäisty-
nyt lapsi, ja perheenkokoaja oli hänen äitinsä. Oli kestänyt kaksi 
vuotta ennen kuin he kuulivat toistensa olevan elossa. Hakemuk-
sen käsittely oli kestänyt toiset kaksi vuotta, ja käsittelyn kuluessa 
oli tehty myös DNA-tutkimus. Maahanmuuttovirasto oli antanut 
kielteisen päätöksen. Asiakirjoissa tapausta kuvataan näin:
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Perheenkokoaja on nähnyt hakijan viimeksi touko- tai kesä-
kuussa 2007, kun perhe oli ollut palaamassa Kenian rajalta ja jou-
tunut keskelle tulitaistelua. Hakija oli tällöin joutunut erilleen 
muista perheenjäsenistä. Hakijan isä on kuollut raketti-iskussa 
joko vuonna 2002, 2004 tai 2007. Samassa iskussa on kuollut 
myös hakijan sisar NN, jonka syntymävuotta perheenkokoaja ei 
ole muistanut.  

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, koska katsoi perhesiteen kat-
kenneen: ”Hakija ja perheenkokoaja ovat tosin biologisesti sukua 
toisilleen, mutta hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei ole osoi-
tettu hakijan ja perheenkokoajan viettäneen yhteistä perhe-elämää 
ennen perheenkokoajan muuttoa Suomeen vuonna 2009.” Päätök-
sessä viitattiin myös kertomusten ristiriitoihin. 

Perheenyhdistäminen ei siis välttämättä onnistu, vaikka DNA-
testi osoittaisikin perhesiteen olevan olemassa.31 Hakemusten hyl-
käämistä perustellaan usein haastatteluissa saatujen tietojen risti-
riitaisuuksilla. Niiden tulkitaan kyseenalaistavan perhesiteen pysy-
vyyden ja aitouden. Perhesiteen saatetaan myös katsoa katken-
neen perheenkokoajan lähtiessä pakoon tai kenties jo ennen tätä. 
Kaoottiset olosuhteet ovat perustelleet perheenkokoajan suojelun 
tarpeen, mutta perheenyhdistämisessä samat olosuhteet käänty-
vät hakijoita vastaan, kun ne tulkitaan vakiintuneen perhe-elämän 
puuttumiseksi tai katkeamiseksi.

Aito perhe, onko sitä?
Dokumentit, haastattelut ja DNA-analyysi antavat erilaisia vas-
tauksia perhesiteiden aitoudesta, ja ne kietoutuvat jatkuvasti 
yhteen. Näitä todistusaineistoja verrataan toisiinsa, ja niiden pai-
noarvo vaihtelee. Saadusta monimutkaisesta todisteiden vyyh-
distä punotaan näkemys perheestä, joka on tarpeeksi pysyvä ja tar-
peeksi aito. Jo 1990-luvun alussa hallitsemattomana pidetty pako-
laisten virta kohdisti huomion epäluotettavana pidettyyn asiakir-
janäyttöön. Tällöin sekä viranomaiset että siirtolaiset ajattelivat 
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DNA-analyysin antavan varman vastauksen perhesiteen olemas-
saolosta tai sen puutteesta. Analyysin antamaa biologista tietoa ei 
epäillä nykyäänkään, mutta sen painoarvo perheenyhdistämisen 
prosesseissa on muuttunut. DNA-tutkimus antaa koko lailla var-
man tiedon geneettisestä sukulaisuussuhteesta, mutta perheenyh-
distämishaastatteluissa saatetaan saada – tai jopa etsiä – ristiriitai-
sia vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Näiden ristiriitojen vuoksi 
viranomaiset tulkitsevat herkästi, että todellista perhesidettä ei 
ollut olemassakaan. Tilanne hämmentää monia perheenyhdistä-
mistä hakeneita: varman tiedon lähteenä pidetyllä DNA-testillä ei 
välttämättä olekaan heidän odottamaansa painoarvoa. 

Epäluulo ja varman tiedon tavoittelu leimaavat tämänhetkisiä 
perheenyhdistämisprosesseja. Vaatimukset perheenyhdistämiselle 
ovat vuonna 2016 hyvin tiukat. DNA-analyysi tarjoaa tarkan vas-
tauksen geneettisestä sukulaisuudesta, ja sen antamaa tietoa käy-
tetään myös hakijoiden uskottavuuden arvioimiseen. DNA-tut-
kimuksen näyttö voidaan ulottaa todistamaan myös sellaisia per-
hesiteitä, joissa ei ole kyse biologisista siteistä. Tällaisia ovat esi-
merkiksi aviopuolisoiden ja kasvattilasten ja -vanhempien väliset 
suhteet. DNA-analyysin antama tieto ei kuitenkaan riitä perheen 
yhdistämiseksi. Lisäksi edellytetään tietoa hoiva- ja huoltosuh-
teesta sekä ”aidosta” ja ”pysyvästä” perhe-elämästä. Näitä tee-
moja selvitellään perheenyhdistämishaastatteluissa. Perheenyh-
distämistä hakevien perhe-elämä on vaarassa katketa jo prosessin 
hitauden takia, eivätkä heidän tarjoamansa kertomukset siitä taivu 
Maahanmuuttoviraston peräämiksi tarkoiksi ja pysyviksi faktoiksi. 

Tämä luku osoittaa, että kun perheenyhdistämisprosesseissa 
tavoitellaan varmaa tietoa sukulaisuussuhteista, palataan aina 
DNA-analyysin erityiseen asemaan. Analyysin varmuus muodos-
taa vastakohdan hakijoiden pitkille, vaarallisille matkoille toistensa 
luokse. Selkeydessään se erottuu jatkuvasti muuttuvista vaatimuk-
sista. Pidän hyvin ongelmallisena sitä, että perheen idea yhdiste-
tään geneettiseen sukulaisuuteen, mutta toisaalta DNA-analyysi 
voi tarjota hakijoille yhden ratkaisun keskellä suurta epävarmuutta. 
Analyysi voidaan tulkita vastaukseksi moniin kysymyksiin – tai 
sitten sivuuttaa. 
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