
 
 

Opinnäytetöiden aiheita ja ideoita / Thesis topics and ideas 
 
Familian historia 

• Kahden kulttuurin perheet menneinä vuosikymmeninä Suomessa (esimerkiksi 
haastattelututkimus) 

• Familian tarina (esimerkiksi sähköinen aikajana ja videotuotos) 

• Vertaistuen rooli kulttuurienvälisissä perheissä: teoreettinen näkökulma Familian Duo-
ryhmiin 

 
Familia’s history  

• Families of two cultures in Finland in the past (e.g. interview study)  

• Familia's story (e.g. electronic timeline and video output)  

• The role of Peer-support in intercultural families: a theoretical perspective on Familia’s 
Duo- groups 

 
Kieli ja kotoutuminen 

• Vuorovaikutus ja dialogisuus monikielisessä toiminnassa (ei-kielelliset menetelmät) 

• Järjestölähtöinen suomen kielen opetus kotoutumisen tukena 

• Ulkomaalaisen puolison kotoutumisen tukeminen 

• Työllistymisen haasteet kahden kulttuurin perheissä: nimeen ja etnisyyteen pohjautuva 
syrjintä  

• Sukupuoliroolit kahden kulttuurin perheissä kotoutumisen osana 

• Kotoutuminen Suomeen: kotoutujien/maahanmuuttajien näkökulmasta 

• Kotoutuminen perheeseen on erilaista kuin kotoutuminen maahan (esimerkiksi kun on 
ymmärrettävä ja sopeuduttava kumppanin/perheenjäsenen kulttuuriin). "Kotoutuminen 
omaan perheeseen" 

• Puolison tukiohjelma tukemaan maahanmuuttanutta puolisoa kieleen- ja kotoutumiseen 
liittyen- vertaistuki, materiaalit, tietopankki yms. 

• Puolisojen rasittumisen ennaltaehkäiseminen kieli ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa 
 
Language and integration  

• Interaction and dialogue in multilingual activities (non-linguistic methods)  

• Organization-based Finnish language teaching to support integration  



  

• Supporting the integration of a foreign spouse  

• Employment challenges in families of two cultures : discrimination based on name and 
ethnicity   

• Gender roles in families of two cultures as part of integration 

• Integration in Finland: from the perspective of the integrators/migrants  

• Integrating to a family is different than integrating to a country (for example when need to 
understand and integrate to partner’s/family’s member feeling culture). “Integration to 
one’s family” 

• A spouse support program to support the immigrant spouse with language and integration 
issues - peer support, materials, database, etc. 

• Preventing spousal strain in language and integration matters 
 
Kahden kulttuurin parit ja perheet 

• Monimuotoisuuden kerrostumat kahden kulttuurin perheessä (eli monimuotoisuutta eri 
“kerroksissa” omaavat parit, esim. kahden kulttuurin adoptioperhe tai kahden kulttuurin 
sateenkaariperhe) 

• Kahden kulttuurin sateenkaariperheet 

• Temperamentin vaikutukset kahden kulttuurin pareihin / perheisiin / vanhemmuuteen 

• Kahden kulttuurin parit ja perheet suomalaisessa tutkimuksessa 

• Kahden kulttuurin parit ja perheet ulkomaisessa tutkimuksessa 

• Kahden kulttuurin parit ja perheet maailmalla (nettisivut, projektit, media jne.) 

• Kahden kulttuurin pareille ja perheille suunnattu järjestötyö maailmalla 

• Kahden kulttuurin avioerot Suomessa (esimerkiksi etävanhemmuus, ylirajainen 
etävanhemmuus, toimivat käytännöt) 

• Kahden kulttuurin parien ja perheiden palveluiden kehittäminen (esimerkiksi tutkimus, 
mitä palveluita perheet ovat käyttäneet tai jääneet vaille) 

• Kahden kulttuurin uusperheet 

• Isien osallistamisen hidasteet ja mahdollisuudet perhetoimintaan – toimivat menetelmät 

• Kolmannen kulttuurin lapset ovat kulttuurienvälisten perheiden tulosta, haasteiden ja 
mahdollisuuksien välillä (esim. vanhempien mielenterveys, kun he näkevät lapsensa 
valitsevan täysin erilaisen kulttuurin kuin omansa) 

• Antirasistinen kasvatus ja kulttuuri-identiteetin tukeminen kahden kulttuurin perheissä 
 
Couples and families of two cultures  

• Layers of diversity in a bi-cultural family (i.e. couples with diversity in different "layers", e.g. 
a bi-cultural adoptive family or a bi-cultural rainbow family) 

• Rainbow bicultural families 

• Effects of temperament on bi-cultural couples/families/parenting 

• Couples and families of two cultures in Finnish research  

• Couples and families of two cultures in foreign research 

• Couples and families of two cultures around the world (websites, projects, media, etc.)  

• Organizational work for couples and families of two cultures worldwide  

• Bicultural divorce in Finland (e.g. remote parenting, cross-border remote parenting, 
working practices)  

• Development of services for couples and families of two cultures (e.g. research, what 
services families have used or not)  



  

• Bicultural blended families 

• Barriers and opportunities for fathers' involvement in family activities - good practices 

• Third Culture children are the result of intercultural families, between challenges and 
opportunities (ex. mental health of parents watching their child choosing totally different 
culture than theirs) 

• Anti-racist education and cultural identity support in bicultural families 
 
Kahden kulttuurin suomalaiset (lapset ja aikuiset) 

• Kaksikielisyys/monikielisyys 

• Identiteetti 

• Rasismi- ja syrjintäkokemukset ja identiteetin muodostuminen: vaiettu suomalaisnuorten 
sukupolvi 

• Transnationaaliset sukulaissuhteet 

• Kansalaisuuskysymykset (kaksois- ja monikansalaisuus) 

• Kahden kulttuurin lapsen identiteetin tukeminen yhden vanhemman perheessä 

• Kaksikulttuuristen poikien tai miesten näkökulmaa valottava tutkimus 

• Isien kokemuksia kaksi- ja monikielisten lasten kielen ja identiteetin tukemisessa, 
(erityisesti vähemmistökieltä edustavien isien) 

• Kaksikielisyys sosiaalisena ja kulttuurisena pääomana: Haastattelututkimus kahden 

kulttuurin (nuorten) aikuisten kokemuksista kaksikielisyydestä voimavarana 

• Kolmannen kulttuurin lasten sosiaalinen/kasvatuksellinen tuki 

• Kielen tukemisen vaikutus kulttuuri-identiteetin muovautumisessa 

 

Finns of two cultures (children and adults)  

• Bilingualism/multilingualism 

• Identity  

• Experiences of Racism and Discrimination and Identity formation: a silenced generation of 
Finnish youth 

• Transnational family relationships 

• Citizenship issues (dual and multi-nationality)  

• Supporting the identity of a bicultural child in a single-parent family 

• A study from the perspective of bicultural boys or men 

• Fathers' experiences in supporting the language and identity of bilingual and multilingual 
children, (especially minority language fathers) 

• Bilingualism as social and cultural capital: an interview study on (young) adults' experiences 
of bilingualism as an asset 

• Social/education support of third culture kids 

• The impact of language support on the formation of cultural identity 
 

Suomalaisen puolisona Suomessa 

• Työllistyminen 

• Kielen oppiminen 

• Puolison ja sukulaisten tarjoama tuki  

• Puolison perheen kotouttaminen  

• Itsenäistyminen ja voimaantuminen sillä tavalla, että pystyy ja haluaa olla osallisena ja 
panostaa perheeseen ja asuntoon. Tukea siihen nivelvaiheeseen. 



  

 
As the spouse of a Finn in Finland  

• Employment  

• Language learning 

• Support provided by spouse and relatives  

• Spouse’s family integration 

• Independence and empowerment, so that they are able and willing to contribute to the 
family and the home. Support for that transition. 

 
Kahden kulttuurin liittoihin liittyvät lakikäytännöt 

• Erilaiset polut suomalaisen puolisoksi tulemisessa 

• Lainsäädännölliset epäkohdat kahden kulttuurin parien kohdalla: haastattelututkimus 
parien kohtaamista lainsäädännöllisistä kiemuroista 

• Puolison tietämys oikeuksista ja oikeudellisesta/sosiaalisesta/lääketieteellisestä tuesta 
 

Legal practices relating to unions of two cultures  

• Different paths to becoming the spouse of a Finn  

• Legal inconveniences for bicultural couples: an interview study on the legal complexities 
faced by couples 

• Spouse knowledge of rights and legal/social/medical support 
 
Muita aiheita 

• Lastenkasvatus uskontojen välisissä liitoissa 

• Uskontojen dynamiikka kahdenkulttuurin liitoissa 

• Ulkomaalaisten vanhempien kokemuksia erotilanteessa 

• Rajat ylittävä isovanhemmuus 

• Mielenterveys ja kahdenkulttuurin perheet: kulttuurillinen käsitys ja stigmat 
mielenterveyteen liittyen 

• Mielenterveys ja kahdenkulttuurin lapset (7-15 -vuotiaat) 

• Kulttuurien välinen viestintä perheessä henkisen hyvinvoinnin osalta 

• Seuranta ja arviointi - laadulliset toimenpiteet tai käynnissä olevien hankkeiden arviointi, 
vaikutustutkimukset ja asiakirjatarkastukset 

• Tutkitaan kulttuurienvälisten perheiden tarpeita Suomessa ja selvitetään, onko se 

muuttumassa 

• Koronan jälkeinen tutkimus siitä, miten pandemia on vaikuttanut kulttuurienvälisiin 

perheisiin ja ihmissuhteisiin 

• Tutkimukset kulttuurienvälisten lasten hyvinvoinnista, heidän tarpeistaan ja niiden 

muuttumisesta 

• Kulttuurienvälinen identiteetti ja sukupuoli 

• Osallistava tutkimus nuorten kanssa, esim. kulttuurienväliset nuoret, jotka siirtyvät 

laitoshoidosta itsenäiseen asumiseen (jälkihuolto) 

• Digitaalinen markkinointi voittoa tavoittelemattomille järjestöille Suomessa. Haasteet ja 

mahdollisuudet, Familia-tapausesimerkkinä. 

• Graafisen ilmeen luominen yritykselle 

 



  

Other topics  

• Raising children in interfaith unions 

• The dynamics of religion in intercultural unions 

• Experiences of foreign parents in the event of divorce  

• Cross-border grandparenting 

• Mental health and bicultural families: cultural perceptions and stigmas related to mental 
health 

• Mental health and children of two cultures (7-15 year olds)  

• Intercultural communication within a family concerning mental well-being  

• Monitoring and evaluation – qualitative measures or evaluating ongoing projects, impact 
studies, and desk reviews 

• Research into the needs of intercultural families in Finland and see if it is changing 

• Post-corona study on how the pandemic has affected intercultural families and 
relationships 

• Studies into the wellbeing of intercultural children, what their needs are and how they are 
changing 

• Intercultural identity and gender 

• Participatory research with youth, e.g., intercultural youth transitioning from institutional 
care to independent living (jälkihuolto) 

• Digital marketing for non-profit organizations in Finland. Challenges and opportunities for 
Familia as a case study 

• Creating a graphic identity for your company 


