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1 JOHDANTO 

 

Tämän työn tavoitteena on perehtyä Helsingin Sanomissa 1990-luvun alussa käytyyn 

somalialaisten turvapaikanhakijoiden vastaanottoa käsittelevään keskusteluun, sekä 

seurata, miten aiheen käsittely on muuttunut 2010-luvulle tultaessa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on kartoittaa somalialaisia turvapaikanhakijoita koskevan kirjoittelun 

teemoja kolmen ensimmäisen vuoden ajalta sekä pienemmän aineiston osalta selvittää 

tarkemmin, mitä tekstuaalisia ja diskursiivisia keinoja käytettiin pakolaisrepresentaation 

luomisessa, sekä millaisia identiteettipositioita teksteissä rakennettiin niin somaleille 

kuin myös valtaväestön edustajille, suomalaisille. 1990-luvun alun aineiston rinnalle on 

nostettu suppeampi vertailuaineisto vuodelta 2010, jolloin Helsingin Sanomissa ilmestyi 

erityinen juttusarja Somalit Suomessa 20 vuotta. HS luonnehtii sarjaa seuraavasti: 

”Ensimmäiset somalipakolaiset tulivat Suomeen keväällä 1990. Sarjassa kerrotaan, mitä 

20 vuodessa on tapahtunut.” Tämän työn tarkoitus on vastaavanlainen, eli se tarkastelee 

Helsingin Sanomien jutuissa ilmenevässä somalien 1  kehystämisessä mahdollisesti 

tapahtunutta muutosta.  

 

Lehtitekstien tutkimisen tärkeyttä korostaa se, että monille kansalaisille ne olivat 

erityisesti 1990-luvun alussa mutta paikoin myös yhä edelleen ainoa "paikka", jossa 

pakolaisia kohdataan. Vaikka pakolaisten määrä lisääntyi 1990-luvulla koko ajan, olivat 

he vuosikymmenen alussa vielä varsin näkymätön osa yhteiskuntaamme, ja harva 

kansalainen oli "joutunut" henkilökohtaiseen kanssakäymiseen pakolaisten kanssa. 

Tästä johtuen mielikuvat asiasta muodostettiin julkisen keskustelun perusteella, johon 

taas sanomalehdillä laajalevikkisinä ja päivittäin ilmestyvinä oli ja on suuri vaikutus. 

Appadurain termein siis mediamaiseman merkitys ideomaiseman muokkaajana 
                                                           
1 Käytän tässä työssä nimitystä somali kuvaamaan Somalian valtiosta tulleita henkilöitä, vaikka esim 
Raittila (2002, 67) tuo esille, että jotkut somaliyhteisön edustajat ovat paheksuneet somali-nimityksen 
yleistä käyttöä ja korostaneet, että kaikki Somalian valtiosta tulleet eivät ole etnisesti somaleja. Raittila 
kuitenkin toteaa myös, että osa somalialaisista näyttää itsekin omaksuneen somali-nimityksen. Käytän 
myös somali-etuliitettä viittaamaan somaliasta tulleita turvapaikanhakijoita koskettaviin asioihin kuten 
uutisointiin, asenteisiin ym. 
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korostui, koska etnomaisemaa eli ihmisten lähipiiriä pakolaiset eivät juuri koskettaneet 

(ks. Appadurai 1990). Myös monikulttuurisuutta ja turvapaikanhakijoita journalismissa 

väitöskirjassaan tutkinut Karina Horsti korostaa journalismissa tuotettavien 

”etnisyyksien” merkittävyyttä nimenomaan siksi, että suomalaisten suorat kontaktit 

esimerkiksi turvapaikan hakijoihin ovat vähäisiä (Horsti 2005, 33). Oletukseni on, että 

somaleista lehdistössä annettu kuva on vaikuttanut siihen, millaisina heitä pidetään. 

Tutkimuskysymykseni on siten: millaisina somalit representoidaan, ja millaisia 

identiteettejä heille rakennetaan teksteissä? 

 

Larry Grossin mediasisältöjä jaottelevan luokituksen mukaan (Gross 1998, 89) suurin 

osa mediasisällöistä koostuu enemmistöä koskevasta aineistosta, joka on enemmistön 

tuottamaa enemmistön tarpeita varten (OF majority, BY majority, FOR majority). 

Mallin mukaan myös pääosa vähemmistöjä käsittelevästä aineistosta on enemmistön 

enemmistöä varten tuottamaa (OF minority, BY majority, FOR majority). Tässä 

tutkimuksessa lähtökohtani kuitenkin on, että enemmistön tuottamat mediasisällöt eivät 

jälkimmäisessä tapauksessa käsittele ainoastaan vähemmistöjä, vaan kertovat toiseuden 

käsittelemisen kautta jotain myös enemmistöstä itsestään, ne ovat siis samanaikaisesti 

myös OF majority. Tässä työssä yksi kiinnostuksen kohteista on siksi myös 

suomalaisista aineistossa rakentuva kuva. 

 

1.1 Työn rajaus 

 

Olen nostanut tutkimuksen kohteeksi somalialaiset turvapaikanhakijat siksi, että 

huolimatta siitä, että he muodostavat yhden suurimmista yksittäisistä 

ulkomaalaisryhmistä Suomessa, on nimenomaan somalialaisia koskevaa tutkimusta 

ollut erityisesti viestinnän alalla yllättävän vähän. Kuitenkin somalien tulo Suomeen 

aiheutti aikanaan vahvan reaktion, koska tilanne poikkesi niin suuresti siitä, mikä oli 

vallinnut Suomen pakolaispolitiikassa aiemmin. Horsti (2005, 57) pitää somalien 

turvapaikanhakua 1990-luvun alussa median osalta turvapaikanhaun aihekulttuurin 

avaintapahtumana, joka on osaltaan muokannut myöhempää uutisointia 

turvapaikanhakuun liittyen. Siksi on mielestäni tärkeää tutkia sitä, miten media aihetta 
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käsitteli, ja siten osaltaan loi pohjan somalien sijoittumiselle suomalaiseen 

yhteiskuntaan.  

 

Tutkimusajankohta ja tutkimuksen diakroninen aspekti taas määräytyivät osin 

käytännön seikoista: aloitin tämän tutkimuksen hahmottelun 90-luvun lopulla, mutta 

elämäntilanteesta eli työllistymisestä johtuen työ jäi alkuvaiheisiin kunnes 2010-luvun 

alussa minulla oli vihdoin mahdollisuus palata saattamaan se loppuun opintovapaan 

puitteissa. Aikanaan keräämäni 1990-luvun alun aineisto oli toki vielä olemassa ja 

edelleen relevanttia, mutta välillä tieteenalalla tapahtunut kehitys sekä tehdyt muut 

tutkimukset edellyttivät aiheen päivittämistä. Tämän koin kuitenkin myös 

mahdollisuutena, sillä minua kiinnosti myös kysymys siitä, onko mikään muuttunut 

vuosien varrella: onko somalien representoinnissa tapahtunut muutosta niiden vajaan 

parinkymmenen vuoden aikana jona he ovat olleet osa suomalaista yhteiskuntaa? 

Tämän kysymyksen tarkastelemiseen tarjosi loistavan tilaisuuden Helsingin Sanomien 

edellä mainittu juttusarja Somalit Suomessa 20 vuotta, jonka nostin vertailuaineistoksi 

alkuperäisen, laajemman aikavälin kattavan aineiston rinnalle. 

 

Tutkimus sisältää määrällisen osion, jossa kartoitan lehtikirjoitusten teemoja vuosina 

1990–1993. Tämä osio on tarkoituksella yleisluontoinen, sillä varsinaisen 

sisällönerittelyn sijasta sen on tarkoitus lähinnä taustoittaa laadullista osuutta, joka on 

tutkimuskysymysten kannalta keskeinen. Laadullisessa tutkimuksessa keskityn kehysten 

analysointiin erityisesti siltä kannalta, millaisia identiteettejä ne mahdollistavat ja 

tarjoavat toimijoille, erityisesti kansallisiin/etnisiin identiteetteihin liittyen. Mitä on 

tekstien ja niiden sisältämien kehysten perusteella olla somali, tai suomalainen? Tämä 

rajaus on vaikuttanut mm. siihen, mitä kielellisiä ja tekstillisiä piirteitä olen jutuista 

erityisesti tarkastellut. 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle olen rajannut ensinnäkin Somaliaa käsitelleet sanomalehden 

ulkomaat-osiossa ilmestyneet artikkelit ja kirjoitukset – vaikka ne toki tarjoavat 

reaalipoliittisen taustan pakolaisilmiölle, on kiinnostukseni erityisesti siinä miten 

somalialaisuus ja suomalaisuus kohtasivat Pohjolan perukoilla. Lehtijuttuja ei myöskään 

ole pyritty analysoimaan yksityiskohtaisesti ja kattavasti kielellisten piirteiden osalta, eli 
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niitä ei ole alistettu yksityiskohtaiselle diskurssianalyysille, koska tällainen tutkimus 

olisi näin mittavan aineiston osalta työläydessään tämän opinnäytteen mahdollisuuksien 

ulkopuolella. 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Menetelmällisesti tutkimus liikkuu laadulliselta osaltaan kahden tutkimusohjelman, 

diskurssianalyysin ja kehysanalyysin, rajamaastossa. Tähän ratkaisuun sisältyy riskinsä, 

ja siksi luvussa 2 on pyritty selkeästi esittelemään nämä kaksi menetelmää tai 

tutkimusohjelmaa, sekä tekemään tietoisesti vertailua ja rajanvetoa niiden välillä. Koska 

tutkimusohjelman valinta on vaikuttanut myös työn rakenteeseen ja selittää paljolti 

myös seuraavia lukuja, olen valinnut käsitellä menetelmään liittyviä kysymyksiä jo työn 

alussa, enkä vasta taustoittavan osion jälkeen kuten yleisesti on tapana. Luku kaksi 

alkaa siten katsauksella aiempaan vähemmistöjen uutisointia koskevaan tutkimukseen, 

ja tätä seuraa diskurssianalyysia ja kehystutkimusta käsittelevä osuus. Luvun kaksi 

jälkimmäisessä osassa esittelen työn keskeisiä käsitteitä sekä niihin liittyvää aiempaa 

tutkimusta. Keskeisinä käsitteinä on esiin nostettu representaatio, identiteetti, niiden 

suhde toiseuteen sekä rakentuminen kehysten puitteissa.  

 

Tutkimuksen rakenne noudattaa diskurssianalyysin parissa tyypillistä jaottelua, jossa 

tutkitaan yhteiskunnallisia käytäntöjä, diskurssikäytäntöjä sekä itse tekstejä (esim 

Fairclough 1989, 1992). Luvussa kolme sijoitetaan siksi tutkimus yhteiskunnalliseen 

kontekstiin, ja piirretään ajankuvaa siitä yhteiskunnasta, johon somalit aikanaan 

ilmestyivät. Vastaavasti yhteiskunnallista kontekstia kuvataan ajalta jolloin Somalit 

Suomessa 20 vuotta -juttusarja ilmestyi. 

 

Neljäs luku keskittyy analysoimaan (uutis)journalismia diskurssikäytäntönä. On 

monesti tuotu esiin, että journalismin käytännöt vaikuttavat pitkälti siihen, miten media 

erilaisia teemoja käsittelee. Tässä luvussa luonnehditaan siksi näitä käytäntöjä, 

erityisesti vähemmistöuutisoinnin kontekstissa.  
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Alun taustoittavan osion jälkeen viidennessä luvussa esitellään lähemmin 

tutkimuskysymykset sekä tutkimusaineisto ja miten se on kerätty. Lisäksi kuvataan ne 

määrälliset ja laadulliset menetelmät, joita aineiston analyysissa on sovellettu. 

 

Kuudennessa luvussa esitellään aineiston varsinainen analyysi, alkaen sisällönerittelyn 

pohjalta aineistossa esiintyvistä teemoista ja siirtyen sitten laadullisen analyysin avulla 

tunnistettuihin tapoihin konstruoida identiteettejä.   

 

Seitsemännen luvun keskusteluosuudessa pohditaan, miten somalien representointi 

asettuu yhteiskunnalliseen ja diskursiiviseen kontekstiinsa, sekä millaisia muutoksia 

somalien representoinnissa mahdollisesti on nähtävissä. Luvun päättää tutkimuksen 

arviointi validiteetin ja reliabiliteetin suhteen, sekä mahdollisten jatkotutkimusaiheiden 

hahmottelu. 
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2 KATSAUS AIKAISEMPAAN TUTKIMUKSEEN 

 

2.1 Vähemmistöjä koskeva uutisointi aiemman tutkimuksen valossa 

 

Vähemmistöjä koskevaa uutisointia on tutkittu varsin kattavasti niin kansainvälisesti 

kuin Suomessakin. Tässä osiossa tuon esille joitakin työni kannalta keskeisimpiä 

tuloksia ja tutkimuksia liittyen erityisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevaan 

uutisointiin. 

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on pakolaisia käsittelevissä lehtiteksteissä todettu 

esiintyvän seuraavanlaisia vinoutumia, jotka hyväntahtoisuudestaan huolimatta saattavat 

vahvistaa lukijoiden ennakkoasenteita (Helminen 1996, 11-14): 

1. Holhoava suhtautuminen "pakolaisressukoihin", joita ei pidetä kykeneväisinä 
omiin ratkaisuihin. 

2. Eksotiikkajutut "muukalaisista keskuudessamme", jotka lisäävät välimatkaa 
ryhmien välillä 

3. Pakolaiset passiivisina sosiaalituella elävinä toisen luokan kansalaisina, ei oma-
aloitteisina. Jutut sisältävät perustelemattomia väitteitä sekä yleistyksiä, esim. 
sen, että pakolainen on köyhä. Pakolaisstatuksella ei kuitenkaan ole tekemistä 
henkilön varallisuusasteen kanssa. 

4. Pakolaisia varten luodun byrokratian kalleus, joka pistetään pakolaisten, ei 
valtion syyksi. 

5. Pakolaisten näkeminen uhkana, ei tervetulleena lisänä maan monipuolisuuteen 
6. Pakolaisten näkeminen huijareina, varkaina tai muuten negatiivisesti, esim. 

heidän liittämisensä tietynlaisiin "etnisiin" rikoksiin. Korostuu, koska uutisointi 
painottuu kielteisiin ilmiöihin. 

7. Arkirasismin jääminen uutiskynnyksen alapuolelle. Vain väkivaltaisuuksien 
ilmeneminen ja oikeusprosessit huomioidaan, arkirasismia ei nähdä ongelmana. 

8. Vähemmistöjen edustajien haastattelut harvassa, luottamus viranomaistahoihin. 
Lähteiden yksipuolisuus, kritiikittömyys viranomaislähteitä kohtaan. 

9. Yleistykset, vähemmistöjen näkeminen yhtenäisinä ryhminä 
10. Erottelevien seikkojen tarpeeton mainitseminen 
11. Pakolaisuutisoinnin keskittyminen aiheen kehityskaaren alkuosaan (esim. 

maahan tuloon), seurannan puuttuminen. Maahanmuuttajat objekteja, ei 
subjekteja – jutut pakolaisten sijoittumisesta yhteiskuntaan harvassa. 

12. Vähemmistöihin liittyviä kielteisiä ilmiöitä ja niiden taustoja ei selvitetä 
yleisölle, kanssakäymisen ongelmien ratkaisua ei edistetä 
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13. Ristiriita otsikon, ingressin ja tekstisisällön välillä, näkökulma itse jutussa 
muuttuu. 

 

Hollantilainen Teun van Dijk on aina 1980-luvun alusta lähtien keskittynyt rasismin ja 

vähemmistöjen tutkimukseen, ja suuri osa hänen tuotannostaan liittyy rasististen 

diskurssien tutkimukseen. Tämän teeman alla hän on tarkastellut maahanmuuttajia 

käsitteleviä kertomuksia ja arkikieltä, maahanmuuttajien representointia 

yhteiskuntatieteen oppikirjoissa, politiikan kieltä, liikejohtajien diskursseja sekä myös 

mediaa. Näihin sekä muihin teemoihin liittyviä julkaisuja on van Dijkilla kymmeniä (ks. 

van Dijk 2009).  

 

Tiedotusvälineiden yhteys rasististen mielipiteiden syntyyn ja leviämiseen ilmenee van 

Dijkin tulkinnan mukaan kaksijakoisesti: ihmiset viittaavat tiedotusvälineissä olleisiin 

asioihin perustellakseen etnisiä ennakkoluuloja, ja sen lisäksi he kuulevat niiden 

välityksellä muiden ihmisten negatiivisista käsityksistä, riippumatta siitä jakavatko he 

niitä tai eivät. Lisäksi rasistisia mielipiteitä esitetään tiedotusvälineissä annettuina, 

ilman kommentteja tai lisäselityksiä. Van Dijk tarkastelee myös eliittien roolia rasismin 

uudelleentuottamisessa, ja katsoo, että tiedotusvälineisiin helpomman pääsyn omaavat 

eliittiryhmät ovat niitä, jotka muotoilevat alustavasti etnisiä ennakkoluuloja 

yhteiskunnassa, ja tiedotusvälineet ovat se kanava jota kautta nämä diskurssit leviävät. 

(van Dijk 1987, 360-361) 

 

Aikaisempiin tutkimuksiin viitaten van Dijk toteaa, että vaikka avoin rasismi on 

tiedotusvälineissä nykyään harvinaisempaa, stereotyyppien käyttö sekä vähemmistöjen 

näkeminen ongelmana tai uhkana on edelleen yleistä. Konkreettisina esimerkkeinä 

lehdistössä esiintyvistä vinoumista van Dijk tuo esiin mm otsikoinnin, joka ei hänen 

mukaansa kuvasta ainoastaan sitä, mitä pidetään uutisarvoisempana vaan jossa on myös 

taipumus korostaa vähemmistöjen negatiivista osuutta käsiteltävissä asioissa. Teemoja 

analysoitaessa on havaittu, että vähemmistöt yhdistetään tiettyihin stereotyyppisiin 

aiheisiin kuten maahanmuuton ongelmiin, rikollisuuteen, väkivaltaan ja etnisiin 

suhteisiin, erityisesti syrjintään, kun taas neutraalimmat aihealueet politiikan, 
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yhteiskunnallisten asioiden ja kulttuurin alueella nousevat harvemmin esiin. (van Dijk 

1991, 245-246) 

 

Myös Ruth Wodakin Lancasterin yliopistossa vetämän tutkimusohjelman 

tutkimusintresseihin on keskeisesti kuulunut etnisiä vähemmistöjä koskevien 

diskurssien tutkiminen ja erityisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskeva 

lehtikirjoittelu Englannissa vuosina 1996–2006. Tuon projektin yksi keskeisistä 

tavoitteista oli tutkia, miten pakolaiskuvaa on konstruoitu sanomalehdissä. 

Laajamittaista korpusanalyysiä käsittäneen projektin tuloksena tutkijat toteavat, että 

media käyttää usein sekavasti ja harhaanjohtavasti eri maahanmuuttajaryhmiin viittaavia 

termejä (kuten pakolainen, turvapaikanhakija, maahanmuuttaja, siirtolainen) sekä 

kehittää merkityksettömiä nimityksiä (kuten ”laiton pakolainen”, tästä ks. myös Horsti 

2005, 179-181) tai negatiivisia kielikuvia. Näiden käytänteiden avulla lehdistö luo ja 

ylläpitää brittilehdistössä vallalla ollutta moraalipaniikkia maahanmuuttokysymyksiin 

liittyen. (Gabrielatos & Baker, 2008) 

 

Esimerkkinä etnisiä vähemmistöjä koskevasta kansainvälisestä, kehysanalyysia 

soveltavasta tutkimuksesta on Leen d'Haenensin ja Mariëlle de Langen tutkimus 

maahanmuuttajien representoinnista hollantilaisissa sanomalehdissä (d'Haenens & de 

Lange, 2001). He analysoivat sitä, miten heidän aineistossaan mahdollisesti esiintyvät 

tutkimuskirjallisuudessa aiemmin hahmotellut turvapaikanhakijakehykset: konflikti, 

human interest, taloudelliset seuraamukset, moraalisuus ja vastuullisuus. Mahdollisten 

uusien kehysten tunnistamiseksi he tarkastelivat myös tekstin teemoja, avainsanoja ja 

metaforia. Alustavana tuloksena he toteavat, että tutkituille sanomalehdille yhteistä on 

human interest -kehyksen hallitsevuus pakolaisaihetta käsiteltäessä, kun taas moraali-

kehystä ei juurikaan teksteissä käytetty.  

 

Merkittävänä esimerkkinä suomalaisesta maahanmuuttokysymyksiin keskittyvästä 

journalismintutkimuksesta on Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä 

vuosina 1999-2002 tehty laajamittainen mediaseurantatutkimus. Tutkimuksen 

tavoitteena oli kattavan yleiskuvan antaminen etnisyyttä koskevista teemoista, 

vähemmistöryhmistä sekä niiden keskinäisistä suhteista, ja se tarjoaakin arvokasta 
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taustatietoa suppeampiin aineistoihin perustuville laadullisille tutkimuksille. Pentti 

Raittila esittelee tutkimuksen tuloksia yhden vuoden osalta artikkelissaan Etniset aiheet, 

vähemmistöt ja niiden suhteet suomalaisessa journalismissa vuonna 2000 (Raittila, 

2002). 

 

Seurantatutkimus perustui määrälliseen sisällön erittelyyn, mutta sen tuloksia on 

täydennetty esimerkkitapausten laadullisella kuvailulla. Laajan, sekä maakunnallisia 

että valtakunnallisia lehtiä käsittävässä tutkimuksessa kartoitettiin mistä aiheista lehdet 

kirjoittivat etnisyysjutuissa, miten usein eri vähemmistöryhmät olivat esillä aineistossa 

sekä millaisten teemojen yhteydessä tärkeimmät ryhmät näkyivät julkisuudessa. 

(Raittila, 2002, 36) 

 

Seurantatutkimuksessa havaittiin, että juttujen ja otsikoiden yleisimmät teemat 

etnisyysjutuissa olivat suomalaisen yhteiskunnan/kansalaisten suhde 

vähemmistöryhmiin, lain tai viranomaistoiminnan tila, vähemmistöryhmien aiheuttamat 

rikokset ja oikeusloukkaukset (lukuunottamatta väkivaltaa), suvaitsevaisuutta edistävät 

toimet sekä uusien pakolaisryhmien pyrkiminen /saapuminen maahan. Näistä teemoista 

viimeksi mainittu nousi useiten myös otsikkotasolle, 89% jutuissa joissa teemaa 

käsiteltiin. (Raittila, 2002, 37)  

 

Kustakin jutusta määriteltiin keskeinen vähemmistöryhmä. Somalialaiset esiintyivät 

harvemmin jutun keskeisenä vähemmistöryhmänä, mutta heihin viittaaminen oli 

suhteessa yleisempää jos huomioitiin myös jutuissa esillä ollut muu väestöryhmä. Tämä 

johtunee siitä, että kun jutuissa puhuttiin yleisellä tasolla maahanmuuton ongelmista, 

somalialaiset nostettiin usein esimerkkitapaukseksi havainnollistamaan näitä ongelmia. 

Somalialaiset esiintyivät myös hiukan keskimääräistä useammin juttujen otsikoissa ja 

valokuvissa.  (Raittila, 2002, 54-55) 

 

Somalialaiset tulevat mainituksi seuraavien teemojen yhteydessä (teemat ovat 

yleisyysjärjestyksessä): 

• Suomalaisten suhde vähemmistöryhmiin 
• Suvaitsevaisuusjutut 
• Vähemmistöryhmiin kohdistuneet rikokset ja oikeusloukkaukset 
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• Lait ja viranomaistoiminta 
• Kulttuuriset erityispiirteet, sosiaaliset ongelmat 
• Vähemmistöryhmien aiheuttamat rikokset ja oikeusloukkaukset 
• Oikeuskäsittelyt, oikeuden päätökset 
• Pakolaisten pyrkiminen, saapuminen tai poismuutto Suomesta 

 

Raittila katsoo, että somalialaisten 1990-luvun alussa tapahtuneen maahanmuuton 

yllätyksellisyys ja suomalaisten poikkeuksellisen kielteinen asennoituminen 

nimenomaan somaleihin on taustalla siinä, että suvaitsevaisuusaiheet ja suomalaisten 

suhtautuminen somalialaisiin nousivat kärkeen teemoittaisessa tarkastelussa, kun taas 

somalialaisten kulttuuriin tai heidän sosiaalisiin ongelmiinsa keskittyviä juttuja oli 

verrattain vähän. (Raittila 2002, 66-67) 

 
Aineistosta analysoitiin myös puhujarakennetta erottelemalla toimijoita sen mukaan, 

esiintyvätkö ne puhujina vai puheen kohteina. Tämän perusteella tarkasteltiin myös 

tekstin ”dialogisuutta” eli sitä miten eri henkilöt ja instanssit esiintyvät ja puhuvat 

samoissa jutuissa. Uutisjuttujen analyysi osoitti, että vähemmistöryhmien edustajat 

olivat jutuissa useimmin vain kohteina. Tutkimusjakson alkupään aineistossa he 

pääsivät puhujiksi noin joka viidenteen niistä jutuista, jossa olivat esillä. Etnisyyttä 

koskevien juttujen keskeisimpiä puhujia olivat eri tasojen viranomaiset. Muita 

merkittäviä puhujaryhmiä ovat erilaisten kansalaisjärjestöjen edustajat sekä ”muut 

kansalaiset” jotka olivat esim uutisissa ja katugallupeissa haastateltuja tavallisia 

suomalaisia. (Raittila 2009, 77-80) 

 
Puhujarakenteen määrällisen analyysin lisäksi Raittila tarkastelee sitä, miten eri tahot 

pääsevät esiin samoissa jutuissa. Keskeisin havainto on juttujen yksiäänisyys eli se, että 

eri tahot puhuvat omissa jutuissaan toisistaan erillään. Näin esimerkiksi valtaosassa 

niistä jutuista, joissa vähemmistöt pääsivät puhujiksi, ei ollut lainkaan muita puhujia. 

Raittila toteaakin, että tietoinen eri tahojen näkemysten vuorovaikutuksen rakentaminen 

juttujen kirjoittamisen yhteydessä saattaisi auttaa myös aidon dialogin syntymistä 

valtaväestön ja vähemmistöryhmien välille myös median ulkopuolella. (Raittila 2009, 

90) 
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Kotimaisista vähemmistöjournalismin keskeisistä laadullisista tutkimuksista yksi on 

Sari Pietikäisen väitöskirja Discourse of Differentiation – Ethnic Representations in 

Newspaper Texts (Pietikäinen 2000). Pietikäinen tutki Helsingin Sanomien 

vähemmistöjä käsitteleviä uutisia ja pääkirjoituksia vuosina 1985–1993. Hän tarkasteli 

etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välisen eron diskursiivista rakentumista 

teksteissä, analysoiden tekstien sisältöä, niiden hyödyntämiä diskursseja, toimijoiden 

kuvaamiseen käytettyjä sanoja sekä tekstien transitiivisuutta. Analyysin pohjalta 

Pietikäinen toteaa, että yleisimmät teemat uutisoinnissa liittyivät Suomessa tapahtuvaan 

etniseen muutokseen sekä viranomaisten keinoihin hallita sitä. Yksittäisinä teemoina 

esiin nousivat oleskelulupapäätökset, tulijoiden määrä, ulkomaalaislainsäädäntö ja 

pakolaispolitiikka, rikollisuus sekä syrjintä ja rasismi. Teksteistä oli tunnistettavissa 

seuraavat diskurssit: ”aidot vai väärät tulijat”, ”tilastot”, ”lähestyvä muutos”, 

”lainsäädäntö”, ”painostavat mielipiteet” sekä ”ongelmat”. Näkökulma teksteissä oli 

valtaväestön, viranomaisten ja poliitikkojen saadessa erityisen aseman aktiivisina 

toimijoina. (Pietikäinen 2004, 211-212) 

 

Pekka Kuusisto puolestaan tutkii englantilaisen filologian alaan kuuluvassa 

väitöskirjassaan etnisyyden rakentamista suomalaisissa ja englantilaisissa sano-

malehdissä. Nimitysten lisäksi Kuusisto hahmottelee, miten teksteissä tuodaan esille 

biologisia, kulttuurisia ja maantieteellisiä piirteitä etnisyyden rakentajina. Kuusisto 

toteaa, että kotimaan uutisoinnissa valtaväestön etnisyyttä rakennetaan teksteissä 

viittaamalla alkukantaisiin, kansakunnan yhteistä myyttistä ja biologista perimää 

korostaviin tekijöihin, sekä yhteiseen, luonnolliseen kotimaahan. Kansallisiin 

alkuperäiskansoihin / vähemmistöihin (esim saamelaiset) viitattaessa tuodaan esille 

myös erityisiä kulttuurin piirteitä, ja osittain myös sitä, että vähemmistöt jakavat 

valtaväestön kanssa saman luonnollisen kotimaan. Sen sijaan ”etnisten” vähemmistöjen 

kuvauksissa korostuvat kulttuurierojen korostaminen tai biologisten tekijöiden kuten 

sukulaisuus tai ”rotu” (sic!) korostaminen. (Kuusisto 2000, 220-223) 

 

Merkittävänä kotimaisena esimerkkinä kehysanalyysia soveltavasta tutkimuksesta on 

Karina Horstin väitöskirja Vierauden rajat – Monikulttuurisuus ja turvapaikanhakijat 

journalismissa (Horsti 2005). Vaikka Horsti käyttääkin analyysivälineinään Gamsonin 
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ja Modiglianin kehystämisen välineitä – Horsti tarkastelee metaforia, esimerkkejä ja 

rinnastuksia, iskulauseita ja nimeämisiä sekä kuvailuja ja kuvia – pyrkii hän työssään 

kuitenkin rakentamaan siltaa kehysanalyysin ja diskurssianalyysin välille, ja ottaa myös 

huomioon merkittävällä tavalla diskurssijärjestyksen ja sosiaalisen järjestyksen piiriin 

kuuluvia seikkoja. Horstin väitöskirja onkin ansiokas esimerkki siitä, miten 

diskurssianalyysia ja kehysanalyysia voi yhdistää. 

 

Horstin työn toisen keskeisen teeman muodostaa turvapaikanhakijoiden kehystäminen 

mediassa, ja tätä kysymystä hän tarkastelee kahden aineiston kautta: STT:n turvapaikan 

hakua käsittelevien uutisten vuodelta 2002, sekä Slovakian romaneita käsittelevien 

uutisjuttujen (sekä sanomalehti- että televisio-) kahdelta viikolta kesällä 1999, jolloin 

tämä teema nousi median erityisen huomion kohteeksi. (Horsti emt) 

 

Horsti tiivistää ansiokkaasti aikaisempaa maahanmuuttoa mediassa käsittelevää 

tutkimusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin, ja sanoo tutkimuksen osoittavan, että 

turvapaikanhakijoista uutisoidaan erityisesti tilanteissa, joissa jostain tietystä maasta 

tulee aiempaa enemmän hakijoita. Uutiskynnyksen tällä tavoin ylityttyä, media yleensä 

seuraa tapauksen etenemistä, painopisteen pysyessä kuitenkin maahantulossa. (Horsti 

2005, 94)  STT:n aineiston osalta Horsti huomioi, että kotimaan osaston uutisointia 

hallitsee viranomaisnäkökulma, ja ainoan poikkeuksen tähän toivat satunnaiset 

kansalaisjärjestöjen esiin nostamat kannanotot joissa tuotiin esiin 

ihmisoikeusnäkökulmaa. 

 

Horstin analyysi niin Slovakian romaneita käsittelevien juttujen kuin STT:n uutisten 

osalta tuo esille niiden käyttävän osin samoja kehyksiä turvapaikanhaun kuvaamiseen.  

Yksi kansainvälisessäkin tutkimuksessa tunnistettu kehys on turvapaikanhakijoiden 

esittäminen uhkana. Uhkakehykseen liittyy moraalipaniikin käsite, jota Horsti 

huomauttaa monen turvapaikanhakijoihin ja mediaan kohdistuvien tutkimusten 

käyttävän. Moraalipaniikille on hänen mukaansa tyypillistä, että jokin asia määritellään 

uhaksi, ja paniikista muodostuu kampanja jonkin muutoksen puolesta. Yleisö huolestuu 

aiheesta, ja viranomaiset ja mielipidevaikuttajat reagoivat asiaan julkisuudessa. Lopulta 

paniikki joko johtaa muutoksiin tai laimenee. (Horsti 2005, 89-90) Siirtolaisuuteen 
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liittyessään moraalipaniikit yleensä syntyvät kehystämällä turvapaikanhakijat uhkaksi 

terveydelle (lika, taudit) tai turvallisuudelle (rikollisuus) (emt 174). Uhkakehys 

muodostuu turvapaikanhakijoiden osalta Horstin mukaan erityisesti siten, että 

hakijoiden lukumäärä esitetään ongelmana: hallitsemattomana ”tulvana”. Tyypillisesti 

turvapaikan haun uutisoinnissa käytetään juuri luonnonkatastrofeihin ja sotatilaan 

liittyviä metaforia, jotka peittävät alleen ilmiön todellisia poliittisia ja sosiaalisia syitä. 

Uhkakehys tuli Horstin mukaan esille erityisesti Slovakian romaneita käsittelevässä 

uutisoinnissa, jossa Horstin mukaan yleisiä olivat erityisesti kontrolloimattomaan veteen 

liittyvät metaforat kuten ”virta” ja ”tulva”. (Horsti 2005, 136-141) 

 

Uhkakehyksen tuottamille ongelmille puolestaan haetaan ratkaisua hallinnan kehyksen 

avulla. Hallinnan kehys ilmenee Horstin mukaan viranomaisten kielenkäytön 

tunkeutumisessa mediaan, mikä osittain johtuu vahvasta tukeutumisesta 

viranomaislähteisiin. Media asettuu viranomaisten puolelle, ”meiksi”, jota yhdessä 

pohtivat mahdollisia ratkaisuja ”heidän” ei turvapaikanhakijoiden aiheuttamiin 

hallinnollisiin ongelmiin. (Horsti 2005, 141-144) Erityisesti STT:n aineiston osalta tätä 

kehystä tuottaa myös uutisten lyhyt ja asiallinen formaatti: pienet faktauutiset tulijoiden 

määristä ja sijoittamisesta, joiden Horsti sanoo tuottavan hallinnoivaa katsetta ja 

suhdetta turvapaikanhakijoihin (Horsti 2005, 114) 

 

Perusteettomuuden / laittomuuden kehys lähestyy turvapaikanhakua laillisuuden ja 

oikeutuksen näkökulmasta. Horsti erottaa nämä kaksi eri kehyksiksi korostaakseen 

uutisoinnissa tapahtunutta muutosta vuodesta 1999, jolloin viranomaislähteisiin 

tukeutuen media omaksui termin ”perusteettomat turvapaikanhakijat”, vuoteen 2002 

jolloin eurooppalaisesta keskustelusta oli Suomeenkin levinnyt käsitteen ”laiton” 

käyttäminen maahanmuuton yhteydessä. Perusteettomuuden kehyksen Horsti katsoo 

toimivan hallinnan kehystä tukevana, perusteluna ja syynä sille, että 

maahanmuuttopolitiikkaa voidaan kiristää. Kehykseen liittyy myös olennaisesti 

maahantulijoihin kohdistuneiden ihmisoikeusloukkausten vähättely. 

Elintasopakolaisuuden käsitettä ei Horstin aineistoissa kuitenkaan suoraan käytetä, 

vaikka ajatusta tulijoiden taloudellisista motiiveista tuodaankin hienovaraisemmin esiin. 

(Horsti 2005, 144-152) 
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Slovakian romaneita käsittelevässä uutisoinnissa Horsti tunnistaa lisäksi kaksi 

vähemmän hallitsevassa asemassa olevaa kehystä: mainekehyksen ja 

ihmisoikeuskehyksen. Ensimmäisessä korostuu Slovakian romaneiden turvapaikanhaun 

aiheuttama potentiaalinen uhka sekä Suomen että Slovakian maineelle: Suomen siksi, 

että ilmiö saattaisi antaa Suomelle maineen ”helppona” turvapaikkamaana, joka 

houkuttaisi entistä enemmän ”perusteettomia” tulijoita, ja Slovakian taas siksi, että 

ilmiö näytti asettavan kyseenalaiseksi EU:n jäsenehdokkaana olleen Slovakian EU-

kelpoisuuden ja ihmisoikeustilanteen. (Horsti 2005, 153-154) Ihmisoikeuskehys 

puolestaan rakentuu uutisoinnissa vastakohdaksi ja kritiikiksi muille kehyksille, joskin 

kehys jää heikommalle mediassa muihin kehyksiin verrattuna ja ilmenee hienovaraisesti 

tai ylimalkaiselle tasolle jääden. Tässä kehyksessä ongelmaksi määrittyy yhtäältä 

Suomen turvapaikanhakuprosessi, jonka ei nähdä takaavan ihmisoikeuksien 

toteutumista, ja toisaalta Slovakian ihmisoikeustilanne ja romanien asema. (Horsti 2005, 

154-158) 

 

Väitöskirjassaan keväältä 2011 Camilla Haavisto tarkastelee etnisyyden ja kulttuurisen 

moninaisuuden käsittelyä suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 1999-2007 (Haavisto 

2011). Haavisto analysoi sekä määrällisin että laadullisin menetelmin viidestä 

sanomalehdestä (Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja 

Iltalehti) kerättyä aineistoa. Asemointiteoriaa (Positioning Theory) soveltaen Haavisto 

kysyy miten vähemmistön edustajia asemoidaan tiedotusvälineissä ja millaisten 

käytäntöjen avulla asemointi jutuissa toteutuu. Lähtökohtana Haavistolla on se, että 

tarve neuvotella siitä kuka kuuluu mihinkin ryhmään lisääntyy silloin kun ympäristö 

muuttuu. Osa neuvotteluista käydään kollektiivisesti median välityksellä, ja mediasta on 

muodostunut yksi yhteiskunnan tärkeimmistä yhteenkuuluvuuksien rakentajista ja 

välittäjistä . Tähän Haavisto viittaa yhteiskunnan medioitumisena. (Haavisto 2011, 14-

16) 

 

Haaviston mukaan aineistoissa käsiteltiin maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä 

vaihtelevasti riippuen ryhmästä, yksilöstä, juttutyypistä, toimittajasta ja aiheesta. 

Tämäkin tutkimus tuli siihen tulokseen, että jotkut ryhmät yhdistetään lähes aina 

negatiivisiin uutisaiheisiin, kun taas taidetta, kulttuuria ja viihdealaa käsittelevissä 
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lehtikirjoituksissa vähemmistötausta on usein positiivinen asia ja luo kohteelle 

kosmopoliitin tai identiteettikysymyksien asiantuntijan leiman. Yhteisenä piirteenä 

aineistoissa oli kuitenkin se, että niissä tehtiin selkeää rajanvetoa sen perusteella, 

katsottiinko maahanmuuttaja- tai vähemmistötaustaisen yksilön tai ryhmän käyttävän 

hyväkseen suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Utilitaristiset argumentit olivat siten 

vahvasti aineistoissa esillä. (Haavisto 2011, 183-184) 

 

Aineiston perusteella Haavisto esittää, että erilaisuutta ja maahanmuuttajia asemoidaan 

kahden keskeisen ulottuvuuden perusteella: kuinka näkyviä ja äänekkäitä ryhmät tai 

yksilöt ovat, sekä kuinka sopeutuvia he ovat ja miten todennäköisesti he saavuttavat me-

ryhmän jäsenyyden. Esimerkiksi taide- ja kulttuurisivuilla nostettiin usein esiin 

yksilöitä, jotka saivat siten näkyvän ja äänekkään aseman, ja jotka koettiin 

potentiaalisina me-ryhmän jäseninä. Tähän kategoriaan kuuluvien yksilöiden osalta 

Haavisto havaitsi myös taipumusta ”pedestalisointiin” eli sellaisten yksilöiden 

ihannointiin joiden koettiin rikastavan yhteiskuntaa tai sopeutuvan siihen hyvin. Heidän 

osaltaan korostettiin erityisesti piirteitä, jotka tekivät heistä ”suomalaisia”: ahkeruus, 

rehellisyys, vaikkapa saunasta pitäminen. Lopputuloksena on median kontrolloima ja 

kiinnittämä kuva henkilöstä joka vaikuttaa luonnottoman hyvältä. Sen sijaan 

näkymättömiin ja kuulumattomiin jäävät, sopeutumattomat tulijat kuuluvat 

merkityksettömien vieraiden kategoriaan, ja heidän osaltaan (jos heitä yleensä kuvattiin) 

korostettiin piirteitä jotka erottavat heidät ”meistä”. (Haavisto 2011, 184-185) 

 

Haaviston tutkimus sisälsi kiinnostavana osana myös ryhmähaastatteluja eri ryhmien, 

myös maahanmuuttajataustaisten, kanssa liittyen siihen, miten vastaajaryhmät kokivat 

maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä käsittelevän journalismin, ja miten he 

asemoivat itseään ja muita. Niin suomalaissyntyisten kuin maahanmuuttajataustaisten 

haastateltavien puheessa painottuivat valmius ja velvollisuus tehdä töitä, maksaa veroja 

ja olla riippumaton yhteiskunnan tuista. Sen sijaan humanitaarisista tarpeista ja 

ihmisoikeuksista ei juuri puhuttu. Medialta kaikki vastaajat toivoivat vaikeidenkin 

asioiden avointa käsittelyä. Maahanmuuttajataustaiset haastateltavat kritisoivat mediaa 

asioiden yksinkertaistamisesta, virheellisen tiedon jakamisesta ja liian kapeiden 
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kategorioiden rakentamisesta maahanmuuttokysymysten tiimoilta. (Haavisto 2011, 151-

173) 

 

Edellä mainituista tutkimuksista osa on sisällyttänyt aineistoonsa myös somalialaisia 

turvapaikanhakijoita käsitteleviä uutisia, ja niiden lisäksi on tehty tutkimuksia jotka 

keskittyvät erityisesti tämän aihepiirin tarkastelemiseen. 

 

Jo 90-luvun alkuvuosina somalipakolaisten tulon aiheuttaman hämmennyksen 

seurauksena tiedotusvälineiden edustajat ja tutkijat huomasivat itsekin olevansa uuden 

tilanteen edessä, ja teemaan liittyen järjestettiin erilaisia koulutus- ja 

keskustelutilaisuuksia. Yhtenä näistä oli Tampereen yliopiston 

täydennyskoulutuskeskuksen syksyllä 1991 järjestämä Toimittaja ja 

pakolaiskysymykset -seminaari, jonka pohjamateriaaliksi valmistellut tekstit on koottu 

samannimiseen julkaisuun (Sihvola 1992). Julkaisun avaavassa, ajan 

pakolaiskeskustelua taustoittavassa artikkelissaan Heikki Luostarinen (1992) toteaa 

varhaisen suomalaisen pakolaiskeskustelun ongelmien liittyvän käytettyjen käsitteiden 

(kuten pakolainen, turvapaikan hakija, siirtolainen) sekaantumiseen, sekä siihen, että 

turvapaikan hakijoita käsitellään yhtenäisenä joukkona, vaikka he edustavat monia eri 

kansallisuuksia ja taustoja. Samoin keskustelussa rinnastetaan argumentteja, jotka eivät 

ole toisistaan riippuvaisia: ulkomaalaisten määrän lisääntyminen rinnastetaan siitä 

riippumattomiin taloudellisiin ja lainsäädännöllisiin ongelmiin, tai karjalaisten 

asuttaminen tai siirtolaisuus Suomesta Ruotsiin rinnastetaan Somaliasta saapuneisiin 

turvapaikanhakijoihin. 

 

Luostarinen erottaa ulkomaalaiskeskustelussa seuraavat tasot (1992, 3): 

• Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohtelu eettisenä kysymyksenä sekä 
keskustelu suomalaisuuden ja Suomen kansan tulevaisuudesta 

• Suomen pakolaispolitiikka kansainvälisessä vertailussa ja tehdyt kansainväliset 
sopimukset 

• Ulkomaalaisten aiheuttamat käytännölliset haitat ja hyödyt 
• Yksittäisten ulkomaalaisten kohtelu julkisuudessa ja arkielämässä 
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Maahanmuuttokeskustelua analysoidessaan Luostarinen (1992, 22) ottaa esille myös 

vihollisen käsitteen, jonka hyödyntämisen voi hänen mukaansa tunnistaa käydystä 

keskustelusta. Vihollisen stereotyypin piirteiksi hän mainitsee seuraavat: 

• erilaisuus – vihollisen ulkonäkö, pukeutuminen, tavat ja arvot poikkeavat 
jyrkästi meistä 

• uhkaavuus – vihollinen vie itsenäisyytemme, pakottaa muuttamaan 
elämäntapamme, tuo mukanaan terroria, huumeita, sairauksia 

• ekspansiivisuus – vihollinen lisääntyy nopeasti ja haluaa valloittaa itselleen aina 
uusia ja uusia alueita ja kansoja 

• moraalittomuus – vihollinen on laiska, pettää hyväuskoisia ja rehellisiä ja 
valehtelee aina, kun häntä syytetään juonistaan 

 

 

2.2 Diskurssianalyysi ja kehystutkimus laadullisen tutkimuksen välineinä 

 

Tässä osiossa vertailen diskurssianalyysia ja kehysanalyysia journalistisen tutkimuksen 

menetelminä. Näillä kahdella tutkimusohjelmalla on monia yhdistäviä piirteitä sekä 

niiden taustalla olevien periaatteiden että käytettävien analyysiluokkien osalta. Kuten 

Peräkylä (1990, 170) huomauttaa, varsinaista systemaattista vertailua menetelmien 

välillä ei kuitenkaan ole laajemmassa määrin tehty tai tutkittu sitä, ovatko menetelmät 

mahdollisesti yhteen sovitettavissa (ks. kuitenkin mm. Horsti 2005). Tässä työssä teen 

osaltani tätä vertailua sekä esitän käsityksen siitä, mitä lisäarvoa voitaisiin saada 

menetelmiä yhdistämällä tai käyttämällä niitä toisiaan täydentäen. Vakiintuneesta 

tutkimustyön rakenteesta poiketen olen nostanut tämän menetelmällisen pohdinnan työn 

alkuosaan, koska tekemäni menetelmälliset valinnat selittävät sitä, millaisia osioita työn 

teoreettinen osa sisältää. Varsinaisen käyttämäni analyysirungon esittelen kuitenkin 

totutulla paikallaan aineiston esittelyn yhteydessä. 

 

Sekä diskurssianalyysi että kehystutkimus perustuvat sosiaalisen konstruktivismin 

periaatteelle. Tämän voi määritellä ajatukseksi siitä, että yhteiskunnan ja kielen välillä 

vallitsee kaksisuuntainen vaikutussuhde. Mediatutkimuksen kontekstissa tämä tarkoit-

taa, että samoin kuin yhteiskuntajärjestelmämme valtasuhteet vaikuttavat mediaan, 

media vaikuttaa valtasuhteisiin, kuten esimerkiksi luokkaa, sukupuolta ja etnisyyttä 
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koskeviin suhteisiin. Tekstit ovat sosiaalisia tiloja, joissa tapahtuu kaksi pe-

rustavanlaatuista, samanaikaista yhteiskunnallista prosessia: maailman havaitseminen ja 

representointi sekä sosiaalisten suhteiden tuottaminen. (Ks. esim. Jokinen, Juhila & 

Suoninen 1993; Fairclough 1989.) Seuraavassa luonnehdin diskurssianalyysia ja 

kehysanalyysia tutkimusmenetelminä tai -ohjelmina.  

 

2.2.1 Diskurssianalyysi 

 

Diskurssianalyysia ei ole mielekästä luonnehtia selkeärajaiseksi tutkimusmenetelmäksi 

vaan pikemminkin väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi, joka sallii erilaisia tarkastelun 

painopisteitä ja menetelmällisiä sovelluksia (ks. esim. Potter ja Wetherell 1989; van 

Dijk 1993; Jokinen, Juhila & Suoninen 1993; Pietikäinen 2000). Weiss ja Wodak 

(2003) näkevät diskurssianalyysin haasteena erityisesti sen, että siinä kohtaavat kaksi 

tieteenalaa: sosiologia sekä kielitiede. Kriittistä diskurssianalyysia soveltaneet tutkijat 

ovat yleensä olleet yhtä mieltä siitä, että diskurssin ja yhteiskunnan välistä 

monimutkaista suhdetta ei voi tyydyttävästi tutkia ilman, että nämä lähestymistavat 

yhdistetään. Ongelmana voi kuitenkin tällöin olla se, että ne soveltavat eri 

kategorioinnin periaatteita ja käyttävät terminologiaa eri tavoilla – esimerkkinä tästä 

Wodak mainitsee representointi-termin eri merkitykset sosiologiassa ja kielitieteessä 

(2003, 5). 

 

Diskurssianalyysin asemaa tieteenalojen risteyskohdassa korostaa myös Pietikäinen 

(2000, 57-65), jonka mukaan diskurssianalyysin näkemys korostaa nimenomaan 

todellista kielen käyttöä kontekstissa sekä analysointia lauseen tasoa laajemmissa 

kokonaisuuksissa. Yhteiskunnallisen kontekstin huomioiminen laajentaa näkökulmaa 

entisestään ja tuo mukaan yllä jo mainitun ajatuksen kielen sosiaalisesta 

konstruktivismista.  

 

Koska diskurssianalyysi on varsin laaja ja heterogeeninen alue, keskityn sen sisällä tar-

kastelemaan erityisesti kriittiseksi diskurssianalyysiksi (critical discourse analysis eli 

CDA) nimettyä tutkimussuuntausta. Kriittisen diskurssianalyysin juuret ovat mm. 

retoriikan tutkimuksessa, sosiolingvistiikassa, sovelletussa kielitieteessä sekä 
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pragmatiikassa (Wodak 2002, 6). Kriittiselle diskurssianalyysille keskeistä on 

tarkastella kielen ja vallan suhdetta, ja kieltä pidetään yhtenä sosiaalisena käytäntönä 

(ks. esim. Fairclough 1989, 1992, 1995, 2004 ja Wodak 2002, 2003). Tässä palataan 

taas sosiaalisen konstruktivismin ajatukseen siitä, että kieli ja diskurssit ovat 

samanaikaisesti sosiaalisen todellisuuden muokkaamia ja osaltaan vaikuttavat siihen.  

 

Fairclough ja Wodak (1997) esittivät kriittisen diskurssianalyysin 10 perusperiaatetta, 

joita Wodak päivittää seuraavasti (2002, 14–15): 

1. Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien tutkiminen edellyttää 
poikkitieteellistä lähestymistapaa. 

1. Lähestymistapa on ongelmalähtöinen – tutkimuksen kohteena on jokin 
yhteiskunnallinen ongelma jonkin tietyn kielellisen piirteen sijasta. Diskurssin ja 
tekstin tutkimus on vain yksi mahdollinen tapa lähestyä tuota ongelmaa. 

2. Teoria on eklektistä, monenlaisia aineksia yhdistelevää. Pyrkimyksenä on 
saavuttaa riittävä ymmärrys tutkimuksen kohteena olevasta ongelmasta. 

3. Tutkimukseen tulisi liittyä kenttätyötä ja etnografiaa, jotta vältetään tilanne, 
jossa tutkimusaineisto koetetaan mukauttaa teoriaa vastaavaksi. 

4. Lähestymistapa on abduktiivinen eli pyrkii löytämään parhaan mahdollisen seli-
tyksen tutkittavalle ilmiölle. Aineiston ja teorian välillä on käytävä jatkuvaa 
vuoropuhelua. 

5. Tutkimuksen kohteeksi valitaan useita genrejä, ja myös tekstien 
intertekstuaalisia piirteitä tarkastellaan. 

6. Diskurssien ja tekstien tulkintaan yhdistetään aina historiallisen kontekstin 
analyysia. 

7. Analyysiluokat ja työkalut valitaan yllä mainittujen periaatteiden perusteella 
sekä aina kutakin tutkittavana olevaa ongelmaa ajatellen (eklektisyys ja prag-
maattisuus). 

8. Kattavia ylemmän tason yhteiskuntateorioita voidaan käyttää perustana, mutta 
itse analyysin osalta keskitason teoriat toimivat paremmin selittäjinä ja jättävät 
vähemmän aukkoja kontekstin ja kielellisten muotojen tasojen välille. 

9. Tavoitteena on tulosten jakaminen eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä niiden 
soveltaminen pyrkimyksenä muuttaa diskurssi- ja yhteiskunnallisia käytänteitä. 

 

Kontekstin käsitteen keskeisyys on kriittiselle diskurssianalyysille tyypillistä. Wodak 

(2008, 13) näkee kontekstin analyysissa neljä tasoa: 

1. Välitön tekstin sisäinen konteksti (co-text). 
2. Lauseiden, tekstien, tekstilajien ja diskurssien väliset intertekstuaaliset suhteet. 
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3. Kielenulkoiset yhteiskunnalliset muuttujat ja tietyn tilanteen institutionaaliset 
kehykset (keskitason teoria). 

4. Laajempi yhteiskunnallis-poliittinen ja historiallinen konteksti (ylätason teoria). 

 

2.2.2 Kehysanalyysi 

 

Kehyksen käsite on lähtöisin sosiologi Ervin Goffmanilta, joka Väliverrosen mukaan 

tarkoittaa käsitteellä tulkintakehystä, jonka avulla me havainnoimme, tunnistamme ja 

nimeämme asioita ja tapahtumia (Väliverronen 1996, 107). Goffmanin kehysanalyysi 

oli kehitetty arkipäivän vuorovaikutustilanteiden tutkimiseen, ja se pohjautui feno-

menologiseen ja etnometodologiseen tutkimusperinteeseen. Menetelmää on kuitenkin 

sovellettu laajalti myös esim. journalismin tutkimukseen, jolloin Goffmanin alkuperäi-

nen soveltamisalue, arkielämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen analyysi ja sitä kautta 

yksilön kognitiivisten prosessien tutkimus, on jäänyt taka-alalle. Tässä yhteydessä 

tarkastelen lähinnä kehyksen käsitteen soveltamista mediatutkimukseen, joskin viittaan 

myös joihinkin keskeisiin muilla aloilla goffmanilaista kehysanalyysia soveltaneisiin 

tutkijoihin. 

 

Kehyksen käsitettä tutkivassa artikkelissaan Karvonen (2000, 80) tuo esille viestintätut-

kija Todd Gitlinin (1980, 7) määritelmän kehyksistä median tulkintakehikkoina, jotka 

organisoivat diskurssia ja siten myös jäsentävät maailmaa tarjoamalla tiedostamisen, 

tulkinnan ja esittämisen malleja. Gitlinin mukaan tulkintakehikot mahdollistavat 

informaation nopean ja tehokkaan käsittelyn siten, että ne antavat ohjenuoran sille, 

miten tietoa valikoidaan, painotetaan ja mahdollisesti jätetään pois. Gitlin näkee, että 

tulkintakehikot kuuluvat väistämättä uutisorganisaation toimintaan, ja hän väittää niiden 

olevan useimmiten ns. hiljaista tietoa, jota sovelletaan niin lähettäjän kuin 

vastaanottajan tiedostamatta. Mediatutkimuksen tehtävänä on nostaa käytettävät kehikot 

tietoisen tarkastelun kohteeksi. 

 

Gamson ja Modigliani puhuvat tulkinnallisista paketeista, jotka muodostuvat yhteen-

kuuluvista metaforista, iskulauseista, kuvista ja muista symboleista. Nämä voivat akti-

voida erilaisia kehyksiä, joihin nähden lukija voi kuitenkin positioitua eri tavoin. 
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Gamson ja Modigliani esittävät, että teksteistä on tunnistettavissa kehystämisen 

välineitä (framing devices), jotka antavat lukijalle vihjeitä siitä, mitä jostakin asiasta 

pitäisi ajatella, sekä perustelun välineitä (reasoning devices), jotka perustelevat, mitä 

asialle pitäisi tehdä. (Gamson & Modigliani 1989, 3-4)  

 

Kaikki tulkintapaketit eivät Gamsonin ja Modiglianin mukaan ole välttämättä yhtä mer-

kittäviä. Tulkintapakettien tehoon tai hyväksyntään vaikuttaa heidän mukaansa se, liit-

tyvätkö ne johonkin laajempaan kulttuurisesti merkittävään tai keskeiseen teemaan tai 

kertomukseen (esim. teknologiausko). Tulkintapaketeilla voi myös olla tukijoita 

(sponsors), joiden intresseissä on tietyn tulkintapaketin käyttäminen. Myös 

mediakäytännöt vaikuttavat tulkintapakettien suosimiseen: on esimerkiksi yleisesti 

tiedostettua, että journalistit luottavat helpommin viranomaislähteisiin ja sitä kautta 

tulevat välittäneeksi edelleen niiden valitsemia tulkintapaketteja. (Gamson & 

Modigliani 1989, 6-9) 

 

Robert Entman on soveltanut kehyksen käsitettä tutkiessaan uutistekstejä, jotka 

käsittelevät kahta samantyyppistä kansainvälistä selkkausta (Entman 1991). Entman tuo 

esille kehyksen yhteyden kognitiivisiin rakenteisiin ja esittää, että kehykset toimivat 

kahdella tasolla: yhtäältä kognitiivisina tiedon prosessoinnin periaatteina ja toisaalta 

analysoitavissa olevina tekstien ominaisuuksina. Näiden tasojen välillä on yhteys, 

vaikka Entman korostaakin (esim. 1993, 53) – ilmeisesti vastineena esitettyyn kritiikkiin 

– että tekstissä olevat kehykset eivät automaattisesti vaikuta lukijoiden tiedollisiin 

rakenteisiin tai asenteisiin. Nostamalla valikoiden joidenkin näkökulmien tai tulkintojen 

huomioarvoa esim. asettelun tai toiston avulla kehykset kuitenkin tekevät niistä helposti 

tunnistettavia ja muistettavia. Entman itse tutki tekstejä siltä kannalta, miten 

merkittäviksi ne esitetyt asiat ja ilmiöt luokittelivat, miten niissä esitettiin tekijät ja 

vastuusuhteet, miten ne edesauttoivat samaistumista tekstin toimijoihin, luokittelivat 

tapahtumia sekä vetivät ilmiöistä yleistyksiä laajempiin (poliittisiin) käsitteisiin ja 

ilmiöihin (Entman 1993, 57-59). Entman tuo myös Gamsonia mukaillen esille kehysten 

neljä funktiota: ne määrittelevät ongelmia, niiden syitä, tekevät moraaliarvottamista 

sekä esittävät ratkaisumalleja. Tekstin osat voivat samanaikaisesti toimia useassa 
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tarkoituksessa, ja toisaalta tekstissä voi olla osia, jotka eivät palvele mitään niistä. 

(Entman 1993, 52) 

 

Merkittävänä suomalaisena esimerkkinä kehysanalyysin soveltamisesta joukkoviesti-

mien tutkimukseen on Väliverronen, joka luonnehtii kehysten roolia joukkoviestimissä 

seuraavasti: ”Kehystämällä mediat jäsentävät yksittäisiä tapahtumia ja laajempia ilmi-

öitä ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, jolla on omat syynsä ja seurauksensa. Tapahtu-

mia tai ilmiöitä on mahdollisuus määritellä useiden eri tulkintakehysten valossa, jolloin 

ne näyttäytyvät erilaisina. Kehys sisältää tietyn ennakkokäsityksen siitä, miten todelli-

suus on rakentunut. Sen pohjalta jäsennetään uudet tiedot, havainnot ja kokemukset 

osaksi tiettyä kokonaisuutta.” (Väliverronen 1996, 108-109) 

 

Kehysten merkitys uutisjournalismissa perustuu Väliverrosen mukaan siihen, että ne 

suuntaavat sitä, miten jokin tietty uutinen luetaan, miten siinä kuvattua ilmiötä tulkitaan 

ja miten siitä puhutaan. Näin kehykset ilmentävät tapaa, jolla kieli rakentaa sosiaalista 

todellisuutta. Väliverronen näkee kehyksen käsitteen hahmottavan journalismissa 

ilmenevää jatkuvuutta: tietyn näkökulman valitseminen liittää näennäisesti yksittäisestä 

tapahtumasta kertovan uutisen osaksi ’jatkokertomusta’, laajempaa kokonaisuutta tai 

prosessia, jonka oletetaan ainakin pääpiirteittäin olevan lukijalle tuttu. (Väliverronen 

1996, 111) 

 

Myös Kunelius (1997, 128-129) näkee kehysten roolin joukkoviestimissä sellaisena, 

että viestimet vaikuttavat vastaanottajien mielipiteiden muodostumiseen suosimalla 

tiettyjä rajauksia ja näkökulmia asioihin. Kun tiettyjä assosiaatioita tarjotaan tarpeeksi 

usein ja yhdenmukaisesti, alkavat ne automatisoitua vastaanottajien mielissä. 

Kuneliuksen mukaan tässä tilanteessa nousee huoli median ja julkisen puheen 

monimuotoisuudesta, joka vähenee, mikäli joukkoviestimet jatkuvasti toistavat samoja 

jäsennyksiä asioista.  

 

Karvonen (2000, 80-81) tuo puolestaan esille kehysten läheisen suhteen kognitiivisen 

psykologian piirissä esiin nousseeseen skeeman käsitteeseen: myös kognitiivisen skee-

man tehtävänä on jäsentää ja pitää koossa suurempia määriä tietoa. Karvonen kuitenkin 
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toteaa, että siinä missä kehyksen käsite on sosiaalisesti jaettu, keskittyy kognitiotieteen 

skeemakäsite kuvaamaan yksittäisen ihmisen tietorakenteita. Toimintaperiaate skee-

malla ja kehyksellä on kuitenkin sama: merkit virittävät vastaanottajassa tietyn tulkinta-

kehikon, joka sisältää merkin ymmärtämiseen tarvittavan tietämyksen, jota välitön 

konteksti ei sisällä.  

 

Diskurssianalyysin ja kehysanalyysin välinen raja ei ole selvä, vaan niiden edustajat 

tekevät usein myös viittauksia yli koulukuntarajojen. Näin esimerkiksi selkeästi 

kriittistä diskurssianalyysia edustava van Dijk on työssään hyödyntänyt myös kehyksen 

käsitettä, erityisesti etnisten vähemmistöjen representoinnin tutkimisen yhteydessä. Van 

Dijkin määritelmän mukaan kehys on skemaattinen tietorakennelma, joka sisältää 

asioiden tai kohteidensa yleiset piirteet mutta jättää auki ne ominaisuudet, jotka 

vaihtelevat tilanteittain. Tämä määritelmä edellyttää implisiittisesti, että joku on jo 

päättänyt, mitkä piirteet ovat pysyviä tai luonnollistettuja, ja juuri tässä piilee ongelma 

etnisten vähemmistöjen kuvaamisessa. Van Dijk tuo myös esille prototyyppien roolin 

etnisten vähemmistöjen representoinnissa. Prototyyppi on rakenne, joka kuvaa 

luokkansa “tyypillisintä” edustajaa, jolla on yleisimmät ryhmän edustajien ominaisuudet 

ja jota muut ryhmän jäsenet enemmän tai vähemmän muistuttavat. (van Dijk 1987, 184) 

 

Van Dijk nostaa esille myös kehysten merkityksen mielipiteiden ja asenteiden tiedolli-

sena pohjana. Hän esittää, että tietorakenteemme vaikuttaa siihen, miten evaluoimme 

asioita eli muodostamme niistä mielipiteitä. Asenteiden muodostumisprosessissa ver-

taamme mielipidettämme eli arviotamme jostakin asiasta omiin tavoitteisiimme ja ar-

voihimme. Jotta asenteet olisivat käyttökelpoisia tienviittoja sosiaaliselle toiminnal-

lemme, on niiden myös oltava tarpeeksi yleisiä ja laajoja, ei vain yksittäisiin tilanteisiin 

soveltuvia. Näin saatamme muodostaa yleisen asenteen, joka koskee esim. kaikkia 

maahan tulevia turvapaikanhakijaryhmiä. (Van Dijk 1987, 188-195)  

 

Van Dijkin tutkimus tuo selvästi esille tilanteen, jossa kehyksen tarjoama “apu” suurien 

tietomäärien prosessoinnille on lähinnä kyseenalaista. Myös käsitteen kehittäjä Ervin 

Goffman mainitsee erityisenä kehysten lajina kehykset, jotka johdattavat tulkitsijaa 

harhaan joko tarkoituksellisesti tai tahattomasti; ne eivät siis välitä ilmiöistä oikeaa 
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kuvaa, vaan esittävät asiat vääristyneesti tai yksipuolisesti. Harhaanjohtavuus voi olla 

joko toisen tarkoituksellisesti aikaansaamaa, jolloin Goffmanin mukaan on kyse 

petoksesta (deception), tai kyse voi olla virhetulkinnasta johtuvasta harhakuvasta 

(illusion), jota kukaan ei erityisesti ole luonut, ja jonka hyväksyminen voi olla 

kollektiivista ja hyvinkin ymmärrettävää. (Goffman 1974, 112-113)  

 

Peräkylä (1990, 22) näkee kehysanalyysin tehtävänä erityisesti eritellä kehysten välistä 

dynamiikkaa. Goffman on luonnehtinut kehysten välillä vallitsevia suhteita ja 

riippuvuuksia seuraavien ilmiöiden kautta (Goffman 1974 Peräkylän 1990, 22 mukaan): 

• vaihtaminen 
o vaihtaminen kehyksestä toiseen – tätä Goffman pitää jokaisen 

perustaitoihin kuuluvana 
• kerrostuneisuus 

o miten erilaiset jäsennykset voivat olla yhtä aikaa läsnä, ja miten saman 
tekstin sisällä voidaan käyttää useita eri kehyksiä 

• istuttaminen  
o toiminto, joka on merkityksellinen yhden kehyksen piirissä, voidaan 

siirtää toisen kehyksen piiriin niin, että sen alkuperäinen merkitys säilyy 
osana uutta merkitystä. Tästä Peräkylä käyttää esimerkkinä teatteria, 
jossa näyttämön tapahtumat on istutettu näyttelemisen kehyksen sisään.

 

• kehyksen murtaminen 
o joku toiminnan osapuolista pakottaa toiminnallaan toiset siirtymään 

toiseen kehykseen ja kiinnittämään huomiota sellaisiin tilanteen 
piirteisiin, että aiempaan kehykseen liittyvät tulkinnat eivät sovi siihen 

• kehysten ristiriidat 
o tilanteita ja ilmiöitä voidaan tulkita monella, keskenään ristiriitaisella 

tavalla (ks. myös Puroila 2002, 6) 

 

Kehysanalyysia soveltaville tutkijoille yhteistä on se, että he tunnistavat erilaisia merk-

kejä (cue) jotka aktivoivat tietyn tulkintakehyksen lukijan mielissä, Nämä kehystämisen 

välineet ovat myös analyysin kohteena. Esim. Väliverrosen (1998) mukaan 

kehystämisen välineitä ovat mm. metaforat, esimerkit, iskulauseet, toimijoiden kuvailut 

ja visuaaliset kuvat. Karvosen (2000) mukaan tulkintakehikon aktivoijina voivat toimia 

avainsanat tai fraasit, metaforat, käsitteet, symbolit ja kuvalliset elementit. Entmanin 

(1993) käyttämät luokitukset (painoarvo, vastuusuhteet, samaistuminen, luokittelu, 

yleistäminen) puolestaan ovat esimerkkejä kehystämisen välineistä, jotka toimivat sa-
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natasoa ylemmällä tasolla, lauseiden tai koko tekstin tasolla. Ne tuovat analyysiin myös 

kriittisen elementin, joka joissakin kehysanalyysin kuvailevammissa sovellutuksissa on 

jäänyt pois. 

 

2.2.3 Menetelmien rajamailla 

 

Katsaus kriittisen diskurssianalyysin ja kehystutkimuksen kenttään paljastaa, että sen 

lisäksi että molemmat ovat varsin monimuotoisia ja väljiä lähestymistapoja, on niiden 

välillä myös yhteyksiä ja ajatusten ja käsitteiden vaihtoa. Käsitteitä ’diskurssi’ ja 

’kehys’ käytetään osin päällekkäin tai limittäin, mistä esimerkkinä on jo mainittu 

diskurssianalyytikko Teun van Dijkin tapa käyttää kehyksen käsitettä. Lisäksi 

kehysanalyytikoista esim. Gamson (1989) puhuu myös diskursseista. Horsti (2005, 64) 

huomauttaakin, että kehyksen ja diskurssin suhde ei ole mediatutkimuksessa kovin 

selkeä. 

 

Alla oleva kaavio pyrkii kuvaamaan eri tutkimuksissa käytettyjen analyysiluokkien 

eroavaisuuksia ja päällekkäisyyksiä. Haasteelliseksi esityksen laatimisen tekee se, että 

menetelmien välillä ja myös yhden menetelmän sisällä yksittäisissä tutkimuksissa 

käytettään eri käsitteitä. Erityisen monimuotoisia ovat analyysiluokat kehystutkimuksen 

parissa, ja tähän piirteeseen myös D’Angelo kiinnittää huomiota (2002, 881). Esityksen 

perusrakenteena on Faircloughin esittämä kolmitasoinen analyysi. Tämä ei ole 

ongelmaton ratkaisu varsinkaan pyrittäessä sijoittamaan kehysanalyysin 

analyysikategorioita diskurssianalyysin puolelta peräisin olevaan malliin – osin on 

vaikea määrittää tarkalleen mille tasolle elementit kuuluvat. Esityksen avulla on 

kuitenkin mahdollista hahmottaa analyysimenetelmien välisiä painotuseroja. Koska 

kiinnostukseni kohdistuu erityisesti sanomalehtitekstien tutkimukseen, olen jättänyt 

esityksestä pois kategoriat jotka koskevat lähinnä keskustelunanalyysiä (kuten esim. 

vuoropari), sekä joitakin marginaalisempia, kovin teknisiä kategorioita 

diskurssianalyysin puolelta. 

 

Kaaviossa analyysiluokat on sijoitettu kolmelle tasolle, yhteiskunnallisen kontekstin, 

journalistisen tuotannon ja vastaanoton sekä tekstin tasolle. Tekstitason sisällä olen 
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vielä erottanut lause- ja sanatason. Diskurssianalyysin puolella käytetyt piirteet ovat 

kaaviossa vasemmalla, kehysanalyysin puolella käytetyt oikealla puolella. Keskellä on 

lihavoidulla tekstillä merkittynä piirteet joita on hyödynnetty sekä diskurssianalyysin 

että kehysanalyysin puolella.  

 

Kaavio 1.  Analyysiluokkien sijoittuminen analyysin kolmelle tasolle. 

 

Kaaviosta havaitaan, että kehystutkimuksessa analyysikategoriat sijoittuvat 

voittopuolisesti tekstin tasolle, kun taas diskurssianalyysin luokat jakautuivat tasai-

semmin kaikille tasoille. Kaavion perusteella näyttääkin siltä, että diskurssianalyysi on 

vahvempi diskurssitason ja sosiaalisen kontekstin kuvaamisessa, ja muutenkin lähesty-

mistavaltaan enemmän kriittisen tutkimuksen piiriin kuuluva. Carragee ja Roefs (2004, 

216) ovatkin kiinnittäneet huomiota tähän ilmiöön ja toteavat, että kehysanalyysi jättää 

nykymuodossaan usein liian vähälle huomiolle kehysten suhteen yhteiskunnallisiin 

valtakysymyksiin. He esittävät, että tutkijoiden tulisi mm. kiinnittää enemmän huomiota 

kehysten sponsorointiin eli sen tutkimiseen, mitkä tahot mahdollisesti tiettyjä kehyksiä 

kannattavat ja millaisilla resursseilla. Myös Horsti (2005) mainitsee, että ilman 
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linkittämistä yhteiskunnalliseen kontekstiin tulee kehysanalyysistä usein lähinnä 

sisällönerittelyä. 

 

Tästä kritiikistä huolimatta olen omaa tutkimusmenetelmääni valitessani päätynyt 

käyttämään kehyksen käsitettä, useammasta eri syystä. Ensimmäinen on se, että näen 

kehyksen käsitteen soveltuvan hyvin kuvaamaan tekstejä joiden tuottamisessa 

journalistisilla käytännöillä ja rutiineilla on merkittävä osa – ovathan ne helposti miel-

lettävissä toimittajan työtä helpottavina tulkintakehikkoina. Jos taas ajatellaan 

tutkimusaihetta eli vierauden representaatiota, on samantyyppiseen tutki-

muskysymykseen kehysanalyysia myös soveltanut Horsti (2005, 69), joka toteaa, että 

kehyksen käsite sopii vierauden ja kategorisoinnin analyysiin siksi, että siinä yhdistyvät 

kognitiivinen ja yhteiskunnallinen taso. Myös tämän aspektin koen lisäävän kehys-

käsitteen hyödyntämisen arvoa. 

 

Diskurssianalyysin puolelta voi kuitenkin omaksua piirteitä jotka näkemykseni mukaan 

vahvistavat kehysanalyysia menetelmänä. Näiden näen liittyvän erityisesti kontekstin 

huolelliseen huomiointiin, jotta vältettäisiin pelkästään sisällönanalyysin tyyppinen 

tutkimus. Toisaalta taustaltani kielitieteilijänä arvostan myös sitä, että diskurssianalyysi 

tarjoaa kenties kehittyneempiä työkaluja itse kielen analyysiin, joka kehystutkimuksessa 

on usein varsin yleisellä tasolla, välillä jopa heikosti perusteltua. Millä perusteella esim. 

esitetään, että jokin kehys helpottaa samaistumista eri toimijaryhmiin eri tavalla? Näh-

däkseni diskurssianalyysi voi tuoda tämän tason johtopäätelmiin ryhtiä kielitieteellisten 

käsitteiden ja eksplisiittisten tekstin piirteiden analyysin avulla. Aineiston laajuus 

huomioiden on pro gradu -työn puitteissa mahdotonta tehdä yksityiskohtaista koko 

aineiston kattavaa diskurssianalyysia, joten olen päätynyt alustavan aineiston 

tarkastelun pohjalta sisällyttämään analyysikehikkoon vain jonkin kielellisen piirteen, 

jonka koen erityisesti selittävän tutkimuskysymyksiäni ja jota voin koko laadulliseen 

tutkimukseen valitusta aineistosta tutkia. Tässä tutkimuksessa sovellettu 

analyysikehikko esitellään tarkemmin luvussa 5.3. 
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2.3 Keskeisiä käsitteitä 

 

2.3.1 Representointi ja kehystäminen 

 

Erityisesti kriittisen diskurssianalyysin piirissä korostetaan usein sitä, että tiedotusväli-

neiden kieli toimii ideologisesti2. Faircloughin (1998, 50) mukaan kielen ideologisen 

funktion toteutumisessa representaatiot, identiteetit ja suhteet ovat tärkeitä: tiedotusväli-

neiden kielen ideologisuuteen sisältyy tiettyjä tapoja, joilla maailma esitetään. 

Fairclough (1995, 5) näkee mediatekstien analyysissä kolme keskeistä kysymystä: 

1.  Miten maailman tapahtumat ja siellä vallitsevat suhteet representoidaan? 
10.  Minkälaisia identiteettejä osallistujille annetaan? 
11.  Minkälaisia suhteita heidän välillensä tekstissä luodaan? 

 

Väliverrosen (1998, 19) mukaan representaation ideaan liittyy ajatus sekä jonkin asian 

esittämisestä että sen edustamisesta; yksinkertaistetusti voi sanoa, että representaatiolla 

tarkoitetaan sitä, että jotkut tietyt merkit ja symbolit valitaan kuvaamaan jotakin 

tapahtumaa, tilannetta, suhdetta tai ihmistä. Representaatiot ovat sosiaalisen kon-

tekstinsa muovaamia, mutta ne myös rakentavat sosiaalista todellisuutta (Ojajärvi 1998, 

173). Kuten muihinkin kielellisiin valintaprosesseihin myös representaation käsitteeseen 

sisältyy valta sijoittaa representoitava ilmiö tiettyyn kontekstiin tai esittää se tietystä 

näkökulmasta. 

 

Representaatio liittyy läheisesti myös diskurssin käsitteeseen: Stuart Hall on 

luonnehtinut diskurssia kielenkäytön tavaksi, jonka avulla voidaan representoida tietoa 

tietyllä tavalla, joka rajoittaa muiden mahdollisten esittämistapojen omaksumista (Hall 

1992 Kylmäsen 1994, 110 mukaan). 

 

Representaatio on sosiaaliseen kontekstiin sidonnainen. Anttilan (1993, 108-109) 

mukaan representaatiot edustavat kollektiivista tajuntaa, yhteisölle ominaisia 

                                                           
Stuart Hall on puhunut mediatutkimuksen piirissä suhteista, jotka koskevat esimerkiksi luokkaa, 
sukupuolta tai etnisyyttä tai tiettyjen erityisryhmien ja suuren yleisön välisiä suhteita, ideologiana 
(Fairclough 1998, 50). 
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määritelmiä, luokituksia ja tulkintoja. Representaatioiden funktioiksi Anttila näkee mm 

havaintojen suuntauksen. 

 

Tutkiessaan etnisistä vähemmistöistä tuotettua puhetta Teun vanDijk (1987, 76-77, 86-

87) havaitsi, että toisia koskevan puheen yleistavoitteena on negatiivinen toisen 

representointi ja positiivinen itsen representointi. Koska negatiivinen puhe 

vähemmistöistä voidaan tulkita rasismiksi, joka on useimmissa yhteiskunnissa 

sosiaalisesti tuomittavaa, pyritään positiivista omakuvaa tukemaan käyttämällä toisista 

puhuttaessa loogiselta vaikuttavaa argumentointia, hyväksyttäviä perusteita sekä 

epäsuoraa ja vähemmän jyrkkää kieltä.  

 

Tässä työssä pyrin kuvaamaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden representointia 

kehystämisen kautta. Kuten yllä on jo esitetty, kehyksen voi määritellä tulkinnalliseksi 

viiteryhmäksi, yhteiseksi tekijäksi, joka on rakennettu yhdistämään yksittäisiä 

tapahtumia laajemmiksi kokonaisuuksiksi (Väliverronen 1998, 22). Kehykset 

ilmentävät tapaa, jolla kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta representoimalla sitä 

tietyistä näkökulmista, joilla myös on tietyt seurauksensa. Näen kehystämisen siis 

yhtenä representoinnin toteutusmuotona.  

 

2.3.2 Diskursiivinen identiteetti  

 

Tässä työssä kiinnitän huomiota siihen, millaisia identiteettejä eri toimijaryhmille 

teksteissä rakennetaan. Identiteetti käsitteenä on hyvin monipolvinen, ja sen juuret 

juontuvat useaan eri tieteenalaan: psykologiaan, sosiologiaan, antropologiaan, 

historiaan, uskontotieteisiin, valtio-oppiin ja kielitieteeseen (Kivikuru 2000, 17). 

Käsitteestä on vastaavasti myös hyvin erilaisia tulkintoja, ja yhtenä ulottuvuutena niissä 

on se, miten pysyvänä ja yhtenäisenä identiteetti nähdään. Tässä työssä olen omaksunut 

käsityksen identiteetistä sosiaalisesti konstruoituna, koko ajan prosessissa olevana ja 

muuttuvana (ks. esim. Kivikuru 2000, 20; Wodak et al 1999, 10-11) sen sijaan, että sitä 

pidettäisiin luonnollisena, annettuna ja pysyvänä. Tämän postmodernismille tyypillisen 
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käsityksen mukaan identiteetit eivät myöskään ole yhtenäisiä, vaan ne muodostuvat 

useista toisiaan risteävistä ja jopa keskenään kilpailevista positioista.  

 

On myös syytä erottaa toisistaan yksilötason identiteetti sekä sosiaalisesti jaettu, 

kollektiivinen identiteetti. Tämä jako tehdään yleisesti klassisessa identiteettiteoriassa, 

missä puhutaan toisaalta samuudesta (idem, sameness) ja toisaalta itseydestä (ipse, 

selfhood, ego identity) (ks. esim. Kivikuru 2000, 21 ja Wodak et al 1999, 11-14).  Tässä 

työssä käsittelen nimenomaan sosiaalista tai kollektiivista identiteettiä, ja sen erityisenä 

alalajina kansallista identiteettiä. Rajauksen ulkopuolelle jäävät siksi erilaiset 

psykologian ja psykoanalytiikan identiteettiteoriat jotka hahmottavat identiteettiä 

yksilötasolla. 

 

Schlesinger (1997 Kivikurun 2000, 21-22 mukaan) määrittelee kollektiivisen 

identiteetin ominaisuuksia seuraavasti: 

• Se on tietoisuutta jota itsensä yhteisöksi tunnistava ryhmä rakentaa ja uusintaa 
elämän jäsentämiseksi. 

• Se on kollektiivinen prosessi, joka toisaalta yhdistää yhteisöä ja toisaalta tekee 
eroa yhteisön ja sen ulkopuolisten välille. 

• Sen rakentaminen on jatkuva, historiallinen prosessi. 
• Se on perinteisesti yhdistänyt tietyllä alueella asuvia ihmisiä, mutta voi kehittyä 

myös diasporisena ja olla siten tilasta riippumaton. 

 

Modernien identiteettien katsotaan usein muodostuvan ja uusiutuvan diskursseissa. 

Woodward (1997) sijoittaa identiteetin osaksi kulttuurin kiertokulkua, johon kuuluu se, 

että symbolisten merkitysjärjestelmien (mukaan lukien kielen) kautta tuotetaan erilaisia 

identiteettipositioita, joihin meidän on mahdollista samaistua. Diskursiivinen 

lähestymistapa liittyy identiteetin luonteeseen alati prosessissa olevana, sillä media on 

”areena, jolla määrittelykilvat nyky-yhteiskunnassa käydään” (Valtonen 2000, 55). 

 

Kansallisen identiteetin käsitteen takana on Benedict Andersonin esittämä ajatus 

kansakunnasta ”kuviteltuna yhteisönä”, joka rakentuu pääasiallisesti jäsentensä 

mielikuvituksessa tai tietoisuudessa. Andersonin mukaan tämä johtuu siitä, että 

pieninkin kansakunta on kooltaan niin suuri, että sen edustajat eivät koskaan tutustu tai 
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kohtaa suurinta osaa muista saman ryhmän edustajista, mutta heitä yhdistää siitä 

huolimatta mielikuva yhteisesti jaetusta ryhmän jäsenyydestä. Kansakunta on kuitenkin 

Andersonin mukaan rajattu käsite, koska yksikään kansakunta ei kuvittele kattavansa 

koko ihmiskuntaa, vaan sen kylläkin joustavien rajojen taakse jää vastaavasti muita 

kansakuntia. (Anderson 1983, 15-16)  

 

Suomalaisen kansallisen identiteetin piirteitä on tarkastellut mm. Jorma Anttila (1993), 

joka tutki kolmen vastaajaryhmän osalta mitä sanoja tai piirteitä nämä pitävät 

merkityksellisinä suomalaisuuden kannalta. Ryhmät oli valittu siten, että niiden oli 

tarkoitus edustaa eri sukupolvia: vanhempaa, maalaisempaa ryhmää, maalta kaupunkiin 

muuttanutta sukupolvea sekä nuoria ja urbaaneja, kansainvälisesti suuntautuneita 

opiskelijoita. Tarkoituksena oli saada näin kuva myös siitä, onko käsitys 

suomalaisuudesta muuttumassa. Tutkimus osoitti, että vaikka modernisaation 

vaikutukset erottavatkin nuorempaa sukupolvea vanhasta, ja ryhmien välillä on 

painotuseroja, on suomalaisuuden sosiaalinen representaatio keskeisiltä osiltaan varsin 

yhtenäinen, ja sisältää seuraavia ominaisuuksia tai ihanteita: 

• Itsenäisyys, joka ihmisissä näkyy sitkeytenä ja peräänantamattomuutena 
• Työn ja koulutuksen arvostus 
• Maanpuolustus ja valtiollinen itsenäisyys 

 

Anttila tuo esille tutkijoiden laajasti jakaman käsityksen siitä, että Suomessa on varsin 

yhtenäinen ja hyvän keskinäisen ymmärrettävyyden mahdollistava kulttuuri, joka 

pohjautuu osaltaan juuri jaettuun suomalaisuuden sosiaaliseen representaatioon. Lisäksi 

ominaista suomalaisille on vahva kulttuurin omaleimaisuuden korostaminen. 

 

Kuten muutkin identiteetit, kansalliset identiteetit tulevat tuotetuiksi erilaisissa 

symbolisissa käytännöissä, joista median tekstit ovat yksi merkittävimmistä (esim 

Wodak et al. 1999, 22; Levo-Henriksson 2000, 273). Tällöin mielenkiinto kohdistuu 

erityisesti representaatiohin eli siihen, miten mediassa viitataan jollain tapaa 

kansakuntaan tai ’meihin’. (Valtonen 2000, 61). Myös Kylmänen (1994, 46-47) 

korostaa kansakunnan luonnetta ”kulttuurisena representaatiojärjestelmänä”: 

kansallinen identiteetti muodostuu ja muuttuu (elää) suhteessa representaatioihin, ja 
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keskeisessä asemassa on diskurssi, joka tuottaa merkityksiä kansakunnasta johon 

voimme identifioitua. 

 

Wodak et al. (1999) ovat erityisesti keskittyneet tutkimaan sitä, miten kansallista 

identiteettiä on konstruoitu diskursiivisesti. Heidän tavoitteenaan on itävaltalaisuuden 

tutkiminen, mutta tutkimuksen teoreettinen kehys sekä siinä sovellettu analyysimalli on 

sovellettavissa yleisemminkin. He analysoivat kolmea ulottuvuutta: sisältöjä, 

strategioita sekä kielellisiä keinoja joilla niitä on toteutettu. Kansallista identiteettiä 

tuottavista diskursseista he erottavat viisi keskeistä sisältöteemaa (Wodak et al. 1999, 

30-31):  

1. Kansakunnan tyypillisen edustajan (jonka he tutkimuksessaan nimeävät Homo 
austriacukseksi) kielellinen konstruointi: kiintymys kansakuntaan, tyypilliset 
asenne- ja käyttäytymispiirteet, elämäkerta ja lähtökohdat 

2. Yhteisen poliittisen menneisyyden kielellinen konstruointi: kansakunnan 
syntyyn tai perustamiseen liittyvät myytit, myyttiset hahmot, poliittiset 
menestystarinat, kriisien ja hyvinvoinnin ajat 

3. Yhteisen kulttuurin kielellinen konstruointi: kieli, uskonto, taide, tiede, 
teknologia, arkipäivän kulttuuri 

4. Yhteisen poliittisen nykypäivän ja tulevaisuuden kielellinen konstruointi: 
kansalaisuus, poliittiset saavutukset, poliittiset haasteet, tavoitteet ja hyveet 

5. Kansakunnan fyysisen alueen (Wodak et al. käyttävät termiä ’national body’) 
kielellinen konstruointi: alueellinen rajanveto, maisema, luonto 

Nämä sisältöalueet antavat hyvän lähtökohdan tekstien analysointiin vaikka varsinainen 

kielellinen analyysi ei noudattaisikaan Wodakin yksityiskohtaista diskurssianalyysin 

mallia. 

 

2.3.3 Toiseus identiteetin määrittäjänä 

 

Identiteetille keskeistä on monien tutkijoiden mukaan toiseuden käsite. Esimerkiksi 

Woodward (1997, 2) näkee, että identiteettiä määrittää selkeimmin se, mitä se ei ole. 

Identiteettejä rakennetaan polarisaation ja eron tuottamisen, mukaan lukemisen ja 

ulkopuolelle jättämisen kautta – luokittelemalla sisäpiiriläisiin ja ulkopuolisiin, meihin 

ja muihin. Usein tämä tehdään sellaisten vastakohtien kuin mies/nainen, 

musta/valkoinen, normaalipoikkeava kautta. 
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Toiseuden keskeisyyttä identiteetille korostaa vielä vahvemmin Zygmunt Bauman, joka 

toteaa, että ’me’ ja ’he’ saavat merkityksensä vain yhdessä: 

”Me olemme ’me’ vain niin kauan kuin löytyy ihmisiä, jotka eivät ole meitä – 

niin kauan kuin löytyy ’heitä’. Ja he kuuluvat yhteen, muodostavat ryhmän, 

kokonaisuuden, vain koska heillä jokaisella on yhteisiä piirteitä: yksikään heistä 

ei ole yksi ’meistä’. Kumpikin käsite saa merkityksensä rajasta, jaosta. Ilman 

tuota jakoa, ilman mahdollisuutta asettaa meitä vastakkain ’heidän’ kanssaan, 

meidän olisi vaikea löytää merkitystä omalle identiteetillemme.”  

(Bauman 1997, 70)  

 

Eroa meidän ja heidän välille tuotetaan symbolisten merkkijärjestelmien avulla: 

esimerkiksi kansallisten identiteettien ollessa kysymyksessä kansallispuvuin, lipuin ym. 

Median rooli eronteon identiteetin tuottajana on myös keskeinen: medialle ominaista on, 

että ”me” asettuu keskiöön kun taas toiseudesta joko vaietaan tai se rajataan selkeällä 

eronteolla ulkopuolelle (Tapper 2000, 7). 

 

Sari Pietikäinen nostaa esille brittiläisen Cohenin (1994 Pietikäisen 2000, 31 mukaan) 

huomion siitä, että määrittelemällä toiseutta ja ’heitä’ määrittelemme samalla myös 

itseämme. Ottamalla esille tiettyjä kriteerejä toisen määrittelemiseksi, tulemme samalla 

määritelleeksi itsemme samoja kriteerejä käyttäen, ja kumulatiivisesti määritelleeksi ja 

vahvistaneeksi omaa identiteettiämme. 

 

2.3.4 Kehykset ja identiteetti 

 

Kehysten merkitys identiteetin rakentumiselle perustuu siihen, että erilaiset kehykset 

mahdollistavat erilaisen roolijaon toimijoiden kesken. Goffmanin mukaan jokaiseen 

kehykseen liittyy tiettyjä henkilörooleja. Nämä roolit eivät koskaan täydellisesti sido 

kehystettävään tapahtumaan tai ilmiöön liittyviä henkilöitä, mutta he eivät voi 

myöskään niistä koskaan täydellisesti vapautua. Roolin sitovuus ilmenee muun muassa 

sen vaatimassa osajaossa (casting): kuka tai millainen henkilö kelpaa mihinkin rooliin? 
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Roolin täyden sitovuuden taas estää Goffmanin mukaan se, että ihmiset eivät voi 

koskaan rooliinsa vetoamalla sanoutua täysin irti henkilökohtaisesta vastuustaan 

tekojensa suhteen, ja myös se, että jokaisella roolin omaavalla on myös oikeus roolista 

poikkeavaan toimintaan. (Goffman 1974, 269-274) 

 

Anssi Peräkylä on soveltanut Goffmanilaista kehysanalyysia tutkiessaan kuolevan 

potilaan hoidossa tuotettuja identiteettejä (1990). Peräkylän mukaan kehykset ovat 

tilanteenmäärittelyä, kukin kehys siis tavallaan virittää oman todellisuutensa ja niin 

tehdessään “määrittää ne ominaisuudet, velvollisuudet ja oikeudet, joita 

vuorovaikutuksen osanottajat olettavat itsellään ja toisillaan olevan” (emt 22). Eri 

kehykset edellyttävät toimijoilta erilaista asennoitumista ja toimintaa, ja tätä kautta 

ylläpitävät erilaisia identiteettejä. Peräkylän tutkimusongelmana oli mm se, mitä 

sosiaalisia seurauksia eri identiteettien käyttämisellä oli (emt 24). Jälleen kerran esille 

nousee siis käsitys sosiaalisesta konstruktivismista, kielestä osana toimintaa, joka 

rakentaa todellisuutta.  

 

Peräkylä huomauttaa, että vaikka kehyksen mukainen toiminta määrittää osallistujille 

tietynlaisia identiteettejä, eivät ihmiset kuitenkaan ole kehysten vankeja, vaan kehysten 

moninaisuus sekä eri tavat ja mahdollisuudet suhteuttaa niitä toisiinsa tuovat kuitenkin 

tietynlaisen vapauden. Peräkylä toteaa, että kehysten vaihtaminen on kyky, joka on 

antropologinen vakio: ihminen pystyy neuvottelemaan identiteettinsä monien 

vaihtoehtojen keskellä.  (Peräkylä 1990, 160-161) 

 

Goffmanin lisäksi Peräkylä mainitsee myös muita tutkijoita, jotka ovat lähestyneet 

kehysanalyysia juuri identiteettien määräytymisen kannalta. Yksi näistä on David 

Silverman, jonka näkemyksen mukaan subjekti tuotetaan institutionaalisissa ja 

diskursiivisissa käytännöissä (Silverman 1987, 134 Peräkylän 1990, 160 mukaan). 

Tässä näkökannassa korostuu myös Hallin (1999, 255) esiintuoma identiteetin asema 

psyykkisen ja diskursiivisen leikkauspisteessä: liikutaan sekä psyykkisen identiteetin 

että diskursiivisten käytänteiden alueella. Peräkylä (1990, 162-3) näkee kuitenkin 

yksityisen kokemuksen ja sisäisen todellisuuden tutkimuksen sijoittuvan 

yhteiskuntatieteiden tutkimusalan ulkopuolelle, ja hän sulkee esimerkiksi identiteetin 
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käsitteen yhteydessä usein esille tulevat psykoanalyysin teoriat ja menetelmät 

kehysanalyysin ja etnometodologian ulkopuolelle. Itse olen taipuvainen kallistumaan 

Peräkylän käsityksen kannalle, kuitenkin uskoen Van Dijkin (1987, 22) tavoin, että 

diskurssirakenteet kertovat omalta osaltaan niiden taustalla olevista psyykkisistä ja 

kognitiivisista rakenteista, jotka eivät siis ole täysin tavoittamattomissa myöskään 

yhteiskuntatieteiden perinteisempiä menetelmiä käytettäessä. 
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3 TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLINEN KONTEKSTI 

 

Diskurssianalyysin periaatteita noudatellen käsittelen tässä osassa tutkimuksen 

yhteiskunnallista kontekstia erityisesti maahanmuuttokeskustelun kannalta relevanttien 

aspektien osalta. Poliittisen ja erityisesti maahanmuuttopoliittisen tilanteen lisäksi 

kuvaan keskeisiä taloudellisia muuttujia, sillä taloustilanteen on useissa tutkimuksissa 

todettu vaikuttavan tapaan, jolla maahanmuuttokysymyksiin suhtaudutaan (ks esim van 

Dijk 1991, Jaakkola 2009). Tavoitteena on antaa riittävä taustatieto 

tutkimusajankohdista aineiston ja siitä tehtävien päätelmien asettamiseksi 

yhteiskunnalliseen kontekstiin. Laajempi yhteiskunnallisen, taloudellisen ja 

asennekontekstin kuvaus on sisällytetty liitteeseen 1.  

 

3.1 Poliittinen tilanne ja ulkomaalaispolitiikka 

 

Tutkimusajankohdan alkupuolella Suomessa oli vallassa Holkerin sinipunahallitus 

(30.4.1987 - 26.4.1991), jossa Kokoomuksen ja SDP:n lisäksi olivat mukana RKP ja 

SMP. Hallitusohjelmaa laadittaessa maahanmuuttokysymys ei vielä ollut noussut 

suuremmin esille, ja se sivuutetaan ulkopolitiikka-osiossa olevana mainintana siitä, 

kuinka ”hallitus kehittää Suomen valmiutta ottaa vastaan pakolaisia sekä lisää tukeaan 

YK:n pakolaisasiain pääkomissaarille UNHCR:lle”. 

 

Holkerin hallituskautta seurasi Keskustan historiallinen vaalivoitto 1991 keväällä, 

jolloin valtaan tuli Esko Ahon johtama porvarihallitus (26.4.1991 - 13.4.1995). 

Puolueista mukana olivat Keskusta, Kokoomus, RKP ja Kristilliset. Ahon hallitus joutui 

tarttumaan jo edellisen hallituksen aikana alkaneeseen talouden syöksykierteeseen, ja 

hallitusohjelmassa mainitaankin erityisesti taloudellisten näkymien ongelmallisuus: 

vaihtotaseen vaje sekä työttömyyden jyrkkä kasvu. Ulkopolitiikan osalta 

hallitusohjelmassa mainitaan kansainvälisen yhteistyön lisääminen pakolaisuuden 

ehkäisemiseksi sekä erityisesti YK:n pakolaisasiain komissaarin UNHCR:n toiminnan 

vahvistaminen. Osiossa Sosiaali- ja terveydenhuolto on lisäksi erityinen maininta 
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pakolaispolitiikan osalta: ”hallitus kehittää Suomen valmiutta ottaa vastaan pakolaisia. 

Pakolaisille turvataan asumis- ja koulutuspalvelut sekä sosiaaliturva. Laaditaan 

ulkomaalaispoliittinen ohjelma”. 

 

Jälkimmäisen tutkimusajankohdan aikana maahanmuuttopolitiikka oli Suomessa jo 

paljon kehittyneempää.  Toukokuun 2010 aineisto sijoittuu Vanhasen toisen hallituksen 

kaudelle. Hallitusohjelmassa hallitus kutsui itseään ”sinivihreäksi”. 

Maahanmuuttopolitiikan osalta merkittävää Vanhasen hallitusohjelmassa on maininta 

työperäisestä maahanmuutosta: ”Lisäksi helpotetaan ja lisätään työperäistä 

maahanmuuttoa niiden osaamiskapeikkojen täyttämiseen, joihin kotimainen työvoima ei 

riitä”. Myös metropolipolitiikan osana mainitaan erityisesti monikulttuurisuuden ja 

kaksikielisyyden edistäminen. Vapaan sivistystyön toimintaedellytyksien turvaamista 

käsiteltäessä nostetaan esiin myös maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien 

aikuisten sivistysmahdollisuuksien kehittäminen. Merkittävänä tavoitteena oli oman 

maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaavan osaston perustaminen 

sisäasiainministeriöön yhdistämällä ulkomaalaisosasto ja sen alaisuudessa 

ulkomaalaisvirasto, työministeriöstä politiikkaosaston maahanmuuttopolitiikan tiimi, 

toimeenpano-osaston maahanmuutto- ja työlupa-asioiden tiimi, etnisten suhteiden 

neuvottelukunta, vastaanottokeskukset samoin kuin vähemmistövaltuutetun toimisto ja 

syrjintälautakunta.  

 

Maahanmuuttokysymykset olivat muutenkin saaneet hallitusohjelmaan kokonaan oman 

alalukunsa, joka oli sijoitettu osioon oikeuspolitiikka ja sisäinen turvallisuus. Osiossa 

kuvailtiin hallinnollisena muutoksena yllämainittu ulkomaalaisviraston muuttaminen 

maahanmuuttovirastoksi. Huomionarvoista on myös maininta työperäisen 

maahanmuuton edistämisestä ”Suomen ja EU:n väestökehityksen ja siitä aiheutuvat 

työvoimantarpeen huomioiden”. Kotouttamista puolestaan oli määrä edistää laatimalla 

merkittäville maahanmuuttoalueille yhdessä valtion ja seudun kuntien kanssa 

pilottiohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistämiseksi. Samoin 

kielikoulutuksen lisääminen oli hallituksen tavoitteena. 
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Holkeri I:n, Aho I:n ja Vanhanen II:n hallitusohjelmien pääpiirteet muiden 

asiakokonaisuuksien osalta on esitetty liitteessä 1. Tiedot ovat peräisin Valtioneuvoston 

Suomen hallituksia esittelevästä verkkopalvelusta (Valtioneuvosto 2012). 

 

Varsinaisen maahanmuuttopolitiikan alkuna voidaan Suomessa pitää vuoden 1983 

ulkomaalaislain säätämistä. Euroopan neuvostoon liittymisen ja Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen ratifioimisen seurauksena tuli kuitenkin pian tarve uudistaa 

lainsäädäntöä. Holkerin hallituksen viimeisenä keväänä säädetyn uuden ulkomaalaislain 

(22.2.1991/378) keskeiset uudistukset olivat turvapaikkalautakunnan perustaminen 

hakemuksien käsittelemiseksi, nopeutetusta menettelystä säätäminen ilmeisen 

perusteettomissa tapauksissa, oleskeluluvan määritteleminen tapauksissa joissa 

turvapaikka evätään sekä palauttamiskielto mikäli on vaara joutua vainon kohteeksi. 

Uusi ulkomaalaislaki tuli voimaan 1991, ja ulkomaalaislakikeskustelua edeltäviin 

kuukausiin ajoittuivat juuri somaliuutisoinnin huippukohdat loppuvuodesta 1990 ja 

alkukeväällä 1991. Keskeisessä asemassa keskustelussa oli subjektiivinen oikeus 

turvapaikkaan, joka kulminoitui lakitekstissä sanavalintaan ”annetaan turvapaikka” vs 

”voidaan antaa turvapaikka”. (Lepola 2000, 76-84)  Vain puolitoista vuotta uuden lain 

voimaantulon jälkeen annettiin jo esitys lain muuttamiseksi tiukempaan suuntaan. 

Perusteluina oli hakijoiden määrän huomattava kasvaminen ja turvapaikkapäätösten 

ruuhkautuminen (Lepola 2000, 85). 

 

Ulkomaalaislakia uudistettiin osauudistuksilla 1990-luvun kuluessa ja 2000-luvun 

alussa, kunnes vuonna 2003 käynnistettiin lain kokonaisuudistus. Uusi laki tuli voimaan 

1.5.2004 (Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301). Hallituksen esityksen mukaan (Hallituksen 

esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 28/2003) 

uudella lailla oli tarkoitus edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa 

sekä hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälistä suojelua. Ulkomaalaisten oikeuksista ja 

velvollisuuksista säädettiin lailla entistä tarkemmin. Uudessa ulkomaalaislaissa 

maahantulon edellytykset säilyivät ennallaan. Keskeisiä turvapaikanhakijoita koskevia 

muutoksina edelliseen lakiin verrattuna olivat (Sisäasiainministeriö 2004): 

• Suomen kansalaisen perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa Suomessa (aiemmin 
lupaa oli pitänyt hakea ulkomailla) 

• Oleskeluaika pysyvän oleskeluluvan saamiseksi nousi kahdesta vuodesta neljään 
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• Turvapaikkamenettelyt säilyivät ennallaan (sisältäen v 2000 säädetyn 
nopeutetun menettelyn) 

• turvapaikkapuhuttelut siirrettiin poliisilta ulkomaalaisvirastolle 
• liikenteenharjoittajille seuraamusmaksu jos he eivät noudata velvollisuuttaan 

tarkastaa kuljetettavien matkustusasiakirjoja (EU-direktiiviin perustuen) 

 
 
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 

(493/1999) tuli voimaan 1.5.1999. Sen tavoitteeksi on kirjattu ”edistää 

maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka 

tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista sekä 

turvata turvapaikanhakijoiden ja joukkopaon vuoksi tilapäistä suojelua saavien 

toimeentulo ja huolenpito järjestämällä vastaanotto”. Myös ihmiskaupan uhrien 

auttaminen mainitaan yhtenä tavoitteena. Laissa säädettiin kotouttamispolitiikan 

kolmitasoisesta järjestelmästä, jonka muodostavat valtakunnallinen 

kotouttamispolitiikka, kuntien kotouttamisohjelmat sekä yksilö- ja perhetasoiset 

kotoutumissuunnitelmat 
 
Vuonna 1997 Lipposen I hallitus antoi periaatepäätöksellään Suomen ensimmäisen 

varsinaisen maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman. Ohjelmassa painottuivat 

päätöksen nimen mukaisesti ensisijaisesti pakolaispoliittiset kysymykset. 

Työperusteinen maahanmuuttopolitiikka oli sivuosassa. Vanhasen hallituksen aikana 

vuonna 2006 ohjelmasta annettiin uusi versio, jossa sen sijaan työperäinen 

maahanmuutto painottui selvästi (ks. myös Jaakkola 2009, 11). Tämän vuoden 2006 

maahanmuuttopoliittisen ohjelman keskeiset linjaukset turvapaikanhakijoiden kannalta 

olivat monikulttuurisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen, maahanmuuttajien 

kotoutumisen tukeminen sekä humanitaarisen maahanmuuton kehittäminen. 

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman tavoitteena oli edistää väestöryhmien välisiä hyvä 

etnisiä suhteita. Myös rasismiin ja alkuperään liittyvän syrjinnän torjuntaa oli tarkoitus 

tehostaa. Toimenpiteenä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi mainitaan mm 

tiedotusvälineiden kannustaminen vastuulliseen tiedonvälitykseen maahanmuutosta ja 

eri väestöryhmien välisistä suhteista (Valtioneuvosto, 2006). 
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Jälkimmäistä tutkimusajankohtaa välittömästi edeltävinä parina vuotena 

maahanmuuttopolitiikkaan tehtiin useita muutoksia. Yllä mainittiin jo 

maahanmuuttoasioiden kokoaminen kokonaisuudeksi sisäministeriöön, ja erityisen 

maahanmuutosta vastaavan ministerin nimittäminen. Vuonna 2009 hallitus teki 

selvityksen turvapaikkapolitiikasta, tarkoituksena selvittää mahdolliset ns 

vetovoimatekijät jotka houkuttelevat tukijoita ja lisäävät aiheettomien 

turvapaikkahakemusten tekemistä. Vuoden 2010 aikana tarkennettiin 

perheenyhdistämisohjeita ja annettiin laki turvapaikanhakijan iän 

selvitysmahdollisuudesta. Turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden karenssiaikaa 

pidennettiin sellaisten hakijoiden osalta, joilla ei ole rajanylitykseen oikeuttavaa 

asiakirjaa. Turvapaikanhakijoiden rahana maksettavaa toimeentuloa leikattiin, ja EU-

maiden kansalaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä nopeutettiin. Yleisesti ottaen 

lainsäädäntöön ja ohjeisiin tehtiin vuoden 2009 selvityksen jälkeen useita kiristyksiä 

joilla pyrittiin järjestelmän väärinkäytön estämiseen. (Helsingin Sanomat 14.4.2011)  

 

Kaikkiaan Suomen virallista pakolaispolitiikkaa on kautta vuosikymmenien leimannut 

varovaisuus ja rajoitukset sekä epäluulo mahdollisia muutoksia kohtaan, ja sitä on 

luonnehdittu ”valistuneen itsekkyyden” politiikaksi tai jopa ”konservatiiviseksi 

xenofobiaksi”. Pakolaispoliittisen keskustelun voidaan katsoa lähinnä legitimoivan 

oikeutta toimia kansallisten etujen pohjalta. (Pietikäinen & Luostarinen 1996, 186)  

 

3.2 Taloudellinen tilanne ja työllisyys 

 

Ensimmäinen tutkimusjakso ja somalipakolaisten saapuminen Suomeen sijoittuivat 

1990-luvun suuren laman alkuaikoihin. Kiander (2001) kuvailee Suomen Akatemian 

mittavan tutkimusohjelman puitteissa analysoituja laman syitä ja seurauksia. Laman 

keskeisenä syynä pidetään yleisesti talouden ylikuumenemista 1980-luvulla: 

velkaantumisen kasvu ja hintojen nousu, sekä rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn 

purkua seurannut kiivas sijoitustoiminta eli ns kasinotalous saavuttivat huippunsa 1989. 

Tämän jälkeen epävarmuus ja korkojen nousu alkoivat alentaa hintoja, pörssikurssit 

kääntyivät laskuun ja asuntojen myyntiajat pitenivät. Varallisuusaseman heikentyminen 

lisäsi säästämistä niin kotitalouksien kuin yritystenkin osalta, ja lisääntynyt säästäminen 
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puolestaan johti investointien supistumiseen ja sitä kautta tuotannon ja työllisyyden 

heikkenemiseen. Samaan aikaan sattunut neuvostokaupan supistuminen pahensi 

Suomen kauppataseen alijäämää, ja lisäsi epäluottamusta markkaa kohtaan. Kaikkiaan 

korkea korkotaso, heikkenevä kilpailukyky ja idänkaupan supistuminen johtivat 

kokonaistuotannon ja viennin jyrkkään supistumiseen ja työttömyyden kohoamiseen. 

Työttömyyden määrä kasvoi ennennäkemättömällä vauhdilla, ja työttömyysprosentti 

nousi vuoden 1990 historiallisen alhaisesta 3%:sta 1991 7%:n, 1992 13%:n, ja 1993 

16%:n . Vuonna 1991 rikkoutui sekä 100 000 että 200 000 työttömän raja, 300 000 raja 

vuonna 1992 ja 400 000 vuonna 1993. Devalvaatiota seurannut viennin kääntyminen 

nousuun ei riittänyt kompensoimaan kotimarkkinoiden syvää lamaa. (Kiander 2001, 31) 

 

Jälkimmäinen tutkimusajankohta sijoittui sattumoisin samoin haasteelliseen 

taloustilanteeseen: vuoden 2008 lopulla alkaneen syvän mutta lyhyen taantuman 

jälkimaininkeihin. Kansainvälinen finanssikriisi vaikutti voimakkaasti tuotannon 

laskuun, ja vuonna 2009 kansantalouden arvonlisäys supistui enemmän kuin 90-luvun 

alun pahimpina aikoina, 8,5 %. Kokonaistuotannon lasku pysähtyi kuitenkin jo vuoden 

2009 aikana, jonka jälkeen talous alkoi hitaasti elpyä. (Valtiovarainministeriö 2010, 37) 

 

Molempina ajankohtina siis taloustilanne oli poikkeuksellisen heikko, joskin 1990-

luvun alussa lama paheni varsinaisesti vasta kun ensimmäiset suuremmat somaliryhmät 

olivat jo tulleet Suomeen. Erojakin ajankohtien välillä oli: 1990-luvun lamaan 

lähdettäessä tilanne oli monella tapaa historiallisen hyvä (työllisyysaste oli käytännössä 

nollatyöttömyys ja valtionvelan määrä oli varsin vähäinen) kun taas lamaan johtaneet 

syyt, talouspolitiikan virhearvioinnit ja samanaikainen idänkaupan romahdus 

merkitsivät laman muodostumista sekä syvemmäksi että pidemmäksi kestoltaan kuin 

viime vuosien taantuma. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla tilanne ei 

monien mittarien mukaan päässyt yhtä heikoksi: inflaatio pysyi alhaisempana, samoin 

korot, eikä työttömyysprosenttikaan ole noussut 90-luvun tasolle. (Talouden keskeiset 

tunnusluvut on esitetty liitteen 1 taulukossa 1). 1990-luvun lama on kuitenkin 

kansakunnan muistissa, ja julkisessa keskustelussa on 2000-luvulla haettu yhtymäkohtia 

edelliseen taantumaan. 
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3.3 Etnisten vähemmistöjen osuus yhteiskunnassa 

 

Kaiken kaikkiaan ajanjaksoa 80-luvun lopulta lähtien leimaa niin sanottujen 

spontaanipakolaisten kasvava osuus maahantulijoista. Tarkkaan harkitusti 

kiintiöpakolaisina maahan otettuihin chileläisiin ja vietnamilaisiin verrattuna pääasiassa 

Neuvostoliiton kautta maahamme tulleet somalipakolaiset aiheuttivat reaktion, jota 

jälkikäteen on kutsuttu ”somalishokiksi”: toukokuusta 1990 helmikuuhun 1991 

Suomeen tuli kaikkiaan n. 1800 somalia, siis huomattavasti suurempi määrä kuin 

chileläisiä tai vietnamilaisia yhteensä edellisten parinkymmenen vuoden aikana. 

Pakolaisuuden taustana oli Somaliassa 80-luvun alusta jatkunut sisällissota, jonka 

johtohahmona oli diktaattori Siad Barre. Sisällissodan aikana tapahtuneiden teloitusten, 

kidutusten ja joukkomurhien jaloista pakeni satojatuhansia somaleja vuosina 1988-90. 

Suomalaisissa ihmetystä herätti se, miten somalit löysivät pohjolan pimeille perukoille 

asti. Lisäksi epäluuloisia oltiin Neuvostoliiton kautta kulkeneen tuloreitin johdosta. 

Parhaimpana selityksenä tälle lienee se, että Somalian pääkaupungista Mogadishusta 

lähti taistelujen edetessä vain kolme lentoa, joista yksi Nairobiin, toinen Frankfurtiin ja 

kolmas Moskovaan. Toisin kuin vietnamilaisilla, ei somaleilla kuitenkaan ollut 

tukenaan mediajulkisuuden luomaa myönteistä yleistä mielipidettä. Somalian 

sisällissodasta ei juuri tiedetty, ja lisäksi tulijoiden selvästi poikkeava ulkonäkö 

vaikeutti heidän sopeutumistaan. 

 

Erityisesti 70- ja 80-luvuilla Suomi oli varsin homogeeninen kansallisvaltio, jossa 

etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten osuus oli hyvin pieni, murre- ja tapakulttuurin 

erot olivat vähäisiä ja sosiaaliset erot yhteiskuntaluokkien välillä tasaantuneita 

(Luostarinen 1992, 25). Vuoteen 1988 asti turvapaikkahakemuksia tuli alle 100 

vuodessa, ja myönteisiä päätöksiä tehtiin alle 30 vuosittain. 

 

Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi vuoden 1989 179:stä vuoden 

1990 2743:n (Hakala 1992, 66) – sinällään luku oli vielä eurooppalaisittain alhainen 

(esimerkiksi Ruotsista haki turvapaikkaa vuonna 1989 30335 henkilöä), mutta Suomen 

olosuhteissa kasvu oli merkittävä. Vuonna 1990 Suomeen tulleista 2743 turvapaikan 

hakijasta 1441 tuli Somaliasta, ja Somalia oli tuolloin suurin yksittäinen pakolaisten 
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lähtömaa (Hakala 1992, 68). 1990-luvun alkuvuosina turvapaikan hakijoiden määrät 

vaihtelivat n. 2000-3500 vuosittaisen tulijan välillä, ja vuonna 1993 pakolaisina oli 

Suomeen muuttanut kaikkiaan n 10 000 henkeä. 2000-luvun loppuvuosina vuosittainen 

tulijoiden määrä oli noussut 4000-6000 henkeen, ja pakolaisina maahan muuttaneiden 

kumulatiivinen määrä oli vuonna 2010 hieman yli 37500 henkeä. Tarkempia tietoja 

turvapaikan hakijoiden, turvapaikkapäätösten ja pakolaisina maahan muuttaneiden 

määristä tutkimusajankohtina on koottu liitteen 1 taulukkoon 2. 

 

Jaakkolan (2009, 17) esittämien lukujen mukaan ulkomaan kansalaisten osuus Suomen 

väestöstä on vuoden 1987 0,4 %:sta noussut vuoden 2007 2,5 %:n. Tämä osuus on siis 

edelleen varsin pieni, ja pakolaiset ja turvapaikanhakijat muodostavat siitä selkeän 

vähemmistön, vaikka julkisessa keskustelussa heidän käsittelynsä painottuu. Jaakkolan 

esittämät luvut löytyvät liitteen 1 taulukosta 2. 

 

Somaliasta tulleiden turvapaikanhakijoiden lukumäärissä on eri tilastojen välillä 

yllättävän paljon eroja, mutta voidaan sanoa, että vuosien 1990-1991 taitteessa Suomeen 

saapui n. 1500 turvapaikanhakijaa Somaliasta. Näiden vuosien jälkeen määrät 

tasaantuivat parinsadan vuosittaisen tulijan tasolle. 2000-luvun loppupuolelle tultaessa 

Somaliasta tulijoiden määrä oli hieman kohonnut ja oli vuosittain arvioista riippuen 

500-1000 tulijan tasolla. Jälkimmäistä tutkimusajankohtaa ja 2000-luvulla käytävää 

julkista keskustelua ajatellen kiinnostavampaa on kuitenkin kenties maahan 

muodostuneen somalialaisyhteisön koko, jota tutkimuksissa ja selvityksissä kuvataan 

somaliankielisten määrällä. Somaliyhteisön koon on arvioitu 1990-luvun alussa olleen 

alle kahden tuhannen, kun taas 2010-lukua lähestyttäessä se on noussut yli kymmenen 

tuhannen. Valtaosa Somalian kansalaisista (lähes 80%) asuu pääkaupunkiseudulla 

(Jaakkola 2009, 17). Somaliasta tulleiden turvapaikanhakijoiden määriä ja 

somaliyhteisön kokoa koskevia tietoja on koottu liitteen 1 taulukkoon 3. 

 

Luostarinen (2007, 13) on kuvannut maahanmuuttajien asettumista suomalaisen 

yhteiskunnan osaksi: kohtaamiset ovat arkipäiväistyneet ja siirtyneet 

vastaanottokeskuksista päiväkoteihin, työpaikoille ja kaupunkien julkisiin tiloihin. 

Maahanmuuttajia on mukana kunnallistason politiikassa ja myös itse julkisuudessa 
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puolustamassa etujaan. Merkittäville maahanmuuttoalueille esimerkiksi Turkuun ja 

pääkaupunkiseudulle on syntynyt maahanmuuttajaväestön tihentymiä alueille, joihin 

heitä on sijoitettu asumaan. Luostarinen näkee maahanmuuttajaväestön muodostavan jo 

houkuttelevan kohderyhmän kuluttajina, ja sitä kautta myös mainostuloista elävälle 

medialle. Aivan viime aikoina julkisessa keskustelussa esille tulleet 

”koulupiirishoppailut” Espoossa osoittavat, että maahanmuuttajien alueellisella 

keskittymisellä alkaa ainakin joillakin alueilla olla myös negatiiviset vaikutuksensa. 

 

3.4 Ulkomaalaisasenteet 

 

Maahanmuuttajia ja pakolaisia koskevia asenteita on Suomessa kattavasti tutkinut 

Magdalena Jaakkola, joka on tehnyt aiheeseen liittyen haastattelututkimuksia vuosien 

1987 ja 2007 välillä. Jaakkolan tutkimuskysymyksistä kiinnostavia ovat erityisesti 
miten suomalaiset suhtautuivat vuonna 2007 pakolaisten vastaanottamiseen, ja miten 

asenteet heitä kohtaan ovat muuttuneet vuosina 1987–2007. (Jaakkola 2009, 19-21)  

 
Jaakkolan haastattelututkimusten perusteella suomalaisten suhtautuminen pakolaisiin 

muuttui selkeästi kielteisemmäksi 1990-luvun alussa. Vuonna 1993 haastateltavista vain 

20% on sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan enemmän pakolaisia, kun vastaava 

luku vielä 1987 oli 41 %. Vastaavana ajankohtana niiden haastateltavien osuus, jotka 

ottaisivat vähemmän pakolaisia, nousi 16 prosentista 44 prosenttiin. Jaakkolan 

viimeisenä tutkimusvuotena 2007 vastaavat luvut olivat 27 % (ottaisi enemmän 

pakolaisia) ja 35 % (ottaisi vähemmän pakolaisia). 

 

Yleisenä linjana oli se, että pääkaupunkiseudulla suhtauduttiin kaikkina 

tutkimusajankohtina pakolaisiin keskimäärin myönteisemmin kuin maaseudulla, vaikka 

asenne-erot ovat kaventuneet. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voitiin kuitenkin 

havaita, että pääkaupunkiseudun kuntien välillä oli eroja. Helsinkiläisten asenteet 

pakolaisia kohtaan olivat muuttuneet myönteisemmiksi, kun taas Vantaalla asenteet 

olivat kiristyneet huomattavasti. Vuonna 2007 runsas puolet vantaalaisista oli sitä 

mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vastaan pakolaisia nykyistä vähemmän. Tämä ero säilyi 
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myös kun iän, sukupuolen, koulutuksen ja ulkomaalaiskontaktien vaikutus otettiin 

huomioon. (Jaakkola 2009, 30-31) 

 

Jaakkola nostaa asenteita selittävänä tekijänä esille sosioekonomisen uhan kokemisen. 

Vuonna 2003 valtaosa suomalaisista korosti suomalaisten etuoikeutta työhön ja 

korkeaan elintasoon Suomessa. Lähes kolmasosa oli myös ainakin osittain sitä mieltä, 

että maahanmuuttoa pitäisi rajoittaa työttömyyden aikana. Ulkomaalaisten 

maahanmuuttoon liitetyt sosioekonomiset uhkakuvat olivat yhteydessä kielteisiin 

asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan. Ymmärrettävästikin ne, jotka pelkäsivät 

ulkomaalaisten maahanmuuton heikentävän omia tai kantaväestön 

työllistymismahdollisuuksia ja sosiaaliturvaa, suhtautuivat muita kielteisemmin 

ulkomaalaisten työnhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamiseen. Jaakkola totesi 

kuitenkin myös, että sosioekonomiset uhkakuvat olivat osa ulkomaalaiskielteistä 

asennekokonaisuutta. Niitä voivat käyttää hyväksi eri puolueiden kannattajat iästä, 

sukupuolesta, koulutuksesta ja ammatista ja asuinpaikasta riippumatta myös silloin, kun 

halutaan perustella taloudellisilla tekijöillä kielteisiä ideologisia asenteita 

maahanmuuttajiin. (Jaakkola 2009, 63) 

 
Edellä olevissa esityksissä suhtautumista on tutkittu riippumatta siitä, mistä 

maahanmuuttajat ovat lähtöisin. Jaakkola on tutkinut kuitenkin myös suhtautumista eri 

kansallisuusryhmiin, yhtenä niistä juuri somalialaiset. Tutkimukset osoittavat, että eri 

ryhmien välillä vallitsee etninen hierarkia, jonka mukaan suomalaiset suhtautuivat 

myönteisimmin kulttuurisesti läheisimmistä, korkean elintason maista tuleviin 

maahanmuuttajiin, kun taas suhtautuminen köyhemmistä maista tuleviin, ulkonäöltään 

ja kulttuuriltaan erottuviin vähemmistöihin oli varauksellisempaa. Viidestä lähemmin 

tutkitusta kooltaan merkittävästä maahanmuuttajaryhmästä torjuvimmin suhtauduttiin 

juuri somalialaisten maahanmuuttoon. (Jaakkola 2009, 52) 

 
 
Seuraavassa taulukossa (Jaakkola 2009, 92) on kuvattu suomalaisten suhtautumista 

somalialaisiin vuosina neliluokkaisen asennejaottelun mukaan. Somalialaisia koskevia 

kysymyksiä ei esitetty vuonna 1987, koska valtaosa heistä on muuttanut Suomeen vasta 

1990-luvun alun jälkeen. 
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Taulukko 1 Suhtautuminen somalialaisten maahanmuuttoon vuosina 
1993–2007, % 
Kuinka mielellään 
näkisitte ko. 
kansallisuusryhmiin 
kuuluvienmuuttavan 
Suomeen? 

Hyvin 
mielellään 

Melko 
mielellään 

Ei kovin 
mielellään 

Ei 
lainkaan 
mielellään 

Ei osaa 
sanoa 

1993 6 18 30 43 3 

1998 8 23 34 32 3 

2003 9 23 34 32 1 

2007 11 24 30 33 2 

 
Alueellisesti tarkasteltuna havaittiin, että keskisuurissa kaupungeissa ja maaseudulla 

asenteet somalialaisia kohtaan ovat muuttuneet 1990-luvun alun jälkeen suopeammiksi. 

Pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Vantaalla asenteet ovat kuitenkin jälleen vuoden 

1998 jälkeen kiristyneet. 

 

Maahanmuuton vaikutuksia koskevat mielikuvat olivat myös Jaakkolan tutkimuksen 

kohteena (Jaakkola 2009, 74-77). Haastatelluilta kysyttiin, pitivätkö he 

haastattelulomakkeessa lueteltuja taloudellisia, terveydellisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia 

uhkia todennäköisinä. Toisaalta kysyttiin, millaisia myönteisiä vaikutuksia 

maahanmuutolla voisi olla. Uhkakuvia joita vastaajat sanoivat kokeneensa olivat mm 

huumeiden, aidsin ja levottomuuksien pelko, työttömyyden pelko erityisesti 

lamavuosien aikana 1993, sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja sukupuolisen ahdistelun 

pelko. Toisaalta myös koettiin uhkakuvia jotka liittyivät maahanmuuttajien kohteluun: 

valtaosa vastaajista uskoi ulkomaalaisten joutuvan rasismin kohteeksi maahanmuuton 

lisääntyessä. Useisiin tässäkin työssä esiteltyihin tutkimuksiin viitaten (mm. Raittila 

2004, Horsti 2005) Jaakkola esittää, että median kuva maahanmuuttajista selittää 

maahanmuuttoon liitettyjä monenlaisia uhkakuvia. 

 

Uhkakuvien vastapainona maahanmuutolla nähtiin olevan myös myönteisiä vaikutuksia: 

usko kulttuurielämän monipuolistumiseen on lisääntynyt, ja vuonna 2003 enemmistö 

piti sitä maahanmuuton todennäköisenä seurauksena. Samoin uskottiin suomalaisten 

kielitaidon paranemiseen, suvaitsevaisuuden kasvuun ja muiden maiden kanssa 

käytävän kaupan lisääntymiseen. Runsas puolet vastaajista uskoi myös maahanmuuton 

elämäniloisuutta lisäävään vaikutukseen. Henkilökohtainen tutustuminen Suomessa 
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asuviin ulkomaalaisiin vähensi maahanmuuttoon liitettyjä uhkakuvia ja lisäsi 

maahanmuuton myönteisten seurauksien korostamista. (Jaakkola 2009, 75-76) 

 

 

Varsinaisia yhtä kattavia asennekyselyjä ei ole tehty jälkimmäisen tutkimusajankohdan 

eli vuoden 2010 osalta, mutta Helsingin Sanomat teetti keväällä 2010 Suomen 

Gallupilla tutkimuksen, jossa kysyttiin, pitäisikö Suomen ottaa lisää maahanmuuttajia. 

Vaikka esim Helsingin maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander kritisoi 

esitettyä kysymystä liian yksinkertaistavaksi (se ei esimerkiksi tee eroa pakolaisten ja 

työperäisen maahanmuuton välillä), on vastauksista ehkä saatavissa jonkinlaista kuvaa 

asenteiden kehityksestä aivan viimeisimmän tutkimusajankohdan kynnyksellä. Tulokset 

osoittivat, että suomalaisten maahanmuuttoasenteet olivat jyrkentyneet, ja lähes 60 

prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomeen ei pidä ottaa lisää 

maahanmuuttajia (kolme vuotta aiemmin vastaava luku oli 36 prosenttia ja edellisenä 

vuonna 44 prosenttia). Vastaavasti maahanmuuton lisäämisen kannattajien joukko oli 

supistunut kolmen vuoden takaisesta peräti 20 prosenttiyksiköllä 36 prosenttiin. 

Haastatelluista Somaliliiton puheenjohtajana toiminut Said Aden, sosiaalipsykologian 

professori Karmela Liebkind Helsingin yliopistosta sekä sosiaalipolitiikan professori 

Heikki Ervasti Turun yliopistosta toivat esille tulosten yhteyden taloudelliseen 

taantumaan ja sitä myötä kiristyneisiin asenteisiin. Kaikki toivat esille myös julkisen 

keskustelun aiempaa maahanmuuttokriittisemmän sävyn, johon liittyen Ervasti lisäksi 

toi jälleen kerran esille henkilökohtaisten maahanmuuttajakontaktien vähyyden ja siitä 

johtuvan julkisen keskustelun painottumisen mielipiteiden muokkaajana. (Helsingin 

Sanomat 15.3.2010) 
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4 DISKURSSIKÄYTÄNTÖNÄ UUTISJOURNALISMI 

 

Tässä tutkimuksessa diskurssikäytännön kontekstin muodostaa uutisjournalismi, ja 

erityisesti päivittäin ilmestyvien sanomalehtien journalistiset käytännöt. Niiden 

tarkempi erittely olisi toki jo itsessään kokonaisen tutkimuksen laajuinen kysymys. 

Tässä osiossa en edes pyri sitä tekemään, vaan tuon esille joitakin keskeisiä huomioita 

ja näkökohtia, jotka liittyvät ensinnäkin uutiseen juttutyyppinä sekä toisaalta niihin 

tekijöihin, jotka ohjaajat toimittajan työtä tämän tuottaessa uutisia. Samoin luon tässä 

osiossa katsauksen aiempaan tutkimukseen jota on tehty erityisesti vähemmistöjä 

käsittelevään journalismiin liittyen. Tavoitteenani on täten diskurssianalyysille 

tyypillisesti asettaa tutkimukseni kontekstiinsa myös niiden diskurssikäytäntöjen osalta 

joita tutkittava aineisto ilmentää (ks esim Fairclough 1992, 1995; Wodak 2002, 2003). 

 

4.1 Uutisjournalismin käytännöt  

 

Tiedotusvälineiden juttutyypit jaotellaan usein käyttäen jatkumoa objektiivisuuteen 

pyrkivät – subjektiiviset juttutyypit (esim. Huovila 2005, 46-47). Näiden väliset rajat 

eivät aina ole selviä, mutta lähtökohtaisesti uutisen on tarkoitus olla objektiivinen 

juttumuoto, joka välittää asiatietoa jota ei ole asenteellisesti väritetty. Sen sijaan 

subjektiivisia juttumuotoja ovat mm. pääkirjoitukset, pakinat, kolumnit ja 

yleisönosastokirjoitukset, joiden tehtävänä on enemmän tai vähemmän selkeästi ottaa 

kantaa asioihin. Näiden välimaastoon sijoittuu ydinuutista tukevia juttumuotoja, kuten 

raportti, reportaasi tai feature-juttu, jotka rakentuvat objektiivisten asioiden varaan, 

mutta saattavat sisältää myös subjektiivista aineistoa. (emt 124-134) 

 

Vaikka toimittaja valitsisi juttutyypiksi uutisen, on hän kuitenkin työssään 

subjektiivinen vaikuttaja jo sen kautta miten hän juttuaiheensa valitsee. Huovila tuo 

esille, että juttuaiheen valinta on toimittajan ammattitaitoa eli kykyä tunnistaa oman 

aikansa kannalta oleelliset uutisaiheet, mutta sen lisäksi myös vallankäyttöä, koska 

toimittaja samalla päättää mitä vastaanottajille tarjotaan. (Huovila 2005, 47) 
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Yksi vallankäytön muoto on sen päättäminen, mitkä asiat ja aiheet ylipäänsä nostetaan 

uutisiksi ja julkaistaviksi. Uutisjuttujen valintaa ohjaaville uutiskriteereille on esitetty 

monenlaisia määritelmiä. Yksi kotimaisista klassikoista tällä saralla on Yrjö 

Ahmavaaran vuonna 1969 esittämä teoria informatiivisista uutiskriteereistä, joiden 

mukaan jutun arvo määrittyy seuraavien kolmen tekijän kautta (Huovila 2005, 65): 

1. Tapahtuman vaikutusten todellinen voimakkuus (intensiteetti) 
2. Missä määrin tapahtuman vaikutukset koskettavat vastaanottajia 
3. Tapahtuman vaikutuksen laajuus eli sen ihmisjoukon suuruus, jota vaikutukset 

koskettavat  

 

Samalta vuodelta on peräisin seikkaperäisempi uutisjuttujen valintakriteeristö, jonka on 

esittänyt saksalainen Henk Prakke (1968 Huovilan 2005 mukaan). Prakken 

kriteeristössä ulottujina ovat maantieteellinen, ajallinen ja kulttuurinen etäisyys. Nämä 

voidaan esittää kaaviossa, jossa huippu-uutinen sijoittuu alueelle, jossa etäisyys on 

pienin kaikilla mainituilla ulottuvuuksilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 2: Uutisjuttujen valintakriteeristö (Prakke) 

 

Maantieteellinen 
etäisyys 

Keskus Ympäristö Äärialueet HUIPPU-
UUTINEN 

Kulttuurinen 
etäisyys 

Ajallinen 
etäisyys 

Perfekti 

Preesens 

Imperfekti Osallisuus 

Kiinnostus 

Tunnettavuus 
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Juttuvalintaan liittyen Huovila (2005, 71) tuo myös esille sen, että uutistoimittajan työ 

on muutoksen ja poikkeuksen etsimistä – tärkeää on valita juttuaiheeksi se, mikä kertoo 

yhteiskunnan muutoksesta. 

 

Uutiskriteerit ja juttujen valinta liittyvät kiinteästi toimittajan rooliin portinvartijana, 

mikä on yksi viestintätutkimuksen vanhimmista ja parhaiten tunnetuista käsitteistä. 

Shoemaker (1991) korostaa kuitenkin portinvartijaprosessin toteutuvan 

viestintäprosessin kaikilla tasoilla: mikrotasolla se ilmenee siinä, millä tavalla 

yksittäinen viesti muokataan, mitä aiheessa korostetaan tai jokin tapahtuma kehystetään 

uutisjutuksi. Portinvartiointiprosessin tekee merkittäväksi se, että päivittäin tehdään 

miljoonia tällaisia päätöksiä, jotka tiedotusvälineiden kautta leviävät laajalle 

lukijakunnalle, ja siten toimivat merkittävänä ja perustavana yhteiskunnallisena 

vaikutusvoimana.  

 

Varsin pian Goffmanin keskeisen kehystutkimusta käsittelevän teoksen (Frame 

Analysis. An Essay on the Organization of Experience, 1974) ilmestymisen jälkeen 

viestintätutkija Gaye Tuchmann (1978) otti uutisjournalismia käsittelevässä teoksessaan 

avuksi kehyksen käsitteen. Tuchmann näkee uutisen kehyksenä, jonka pohjalta 

toimittaja rakentaa versioita todellisuudesta. Tutkimuksen lähtökohtana on, miten 

journalistinen kulttuuri ja toimituskäytännöt kehyksiä tuottavat. Tuchmann kuitenkin 

katsoo, että kehykset eivät välttämättä rajaa tiettyjä normatiivista tai poliittista tulkintaa 

kohteestaan, vaan tarjoavat puitteet, joissa keskustelua käydään. Kehyksen käsite liittyy 

täten läheisesti myös tulkintapaketin ja story-linen käsitteisiin.  

 

”Kovien uutisten” lisäksi tämän tutkimuksen aineistossa on mukana juttuja, jotka 

sijoittuvat uutisten ja feature-juttujen välimaastoon. Feature-journalismi  on käsitteenä 

vielä kohtalaisen hahmottumaton, ja se mielletään usein aikakauslehtien tavaksi 

kirjoittaa asioista ja ilmiöistä. Kuitenkin myös sanomalehdissä on uutisten yhteydessä ja 

lisäksi usein laajempia taustoittavia juttuja, joissa faktuaalinen sisältö yhdistyy fiktiolle 

tyypillisiin ilmaisukeinoihin.  
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Uutisten, feature-journalismin ja mielipidekirjoituksen keskinäistä suhdetta voi kuvata 

seuraavan kaavion avulla (Nissi, 2010, s. 24): 

 
Kaavio 3: Uutinen, feature, mielipidejutut 

 

Tämän tutkimuksen laadullisen analyysin aineiston muodostavat kuviossa harmaalla 

korostuksella merkittyjä juttutyyppejä edustavat jutut. Ne sijoittuvat täten juuri uutisen 

ja feature-jutun välimaastoon. Niiden luonne tekee jutuista kiinnostavia erityisesti 

identiteetin rakentamisen näkökulmasta, koska ne sisältävät enemmän viittauksia 

henkilöihin kuin lyhyet uutissähkeet tai –jutut.  

Feature-jutuille tyypillisiä ilmaisukeinoja ovat 

• Kuvailu 
• Konkretia 
• Kohtaus ja anekdootti 
• Jännite ja rytmi 
• Sitaatit ja dialogi 
• Henkilöhahmojen rakentaminen 

 

Jutun näkökulma ja rajaus, kertojan tekemät tulkinnat ja mielipiteet sekä 

jutuntekoprosessin läpinäkyvyys tekevät feature-jutusta usein uutista 

subjektiivisemman. (Nissi 2010) 
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4.2 Lähteet ja journalismin moniäänisyys 

 

Yhteistä lähes kaikille maahanmuuttojournalismia koskevalle tutkimukselle on se, että 

niissä todetaan viranomaislähteiden painottuminen (vähemmistö)uutisoinnissa. 

Uutislähteet ja niihin liittyvät journalistiset käytänteet ovat siksi keskeisessä asemassa 

vähemmistöuutisointia tutkittaessa. 

 

Toimittajalla on käytössään useita tiedonhankintatapoja ja lähteitä, jotka 

ominaisuuksiltaan sopivat eri tilanteisiin ja tarkoituksiin. Näitä ovat Huovilan (2005) 

mukaan mm  

• Painettu aineisto  
• Haastattelu  
• Tiedotustilaisuudet  
• Internet  
• Tietotoimistot ja kuvatoimistot (Suomessa tärkeimpänä STT ja Pressikuva – 

molemmat SanomaWSOY-konsernin omistamia) 
 

”Vähimmän vaivan laki” tarkoittaa usein sitä, että toimittajat käyttävät painettujen 

lähteiden sijasta asiantuntijahaastatteluja, jolloin he saavat ajanmukaista tietoa nopeasti 

suoraan asiantuntijalta. Tällöin on kuitenkin päätettävä ketä henkilöä tai organisaatiota 

lähestyy, ja toimittajan objektiivisuuden ihanteisiin kuuluu, että haastateltavien tulisi 

edustaa eri intressiryhmiä. Internet-lähteiden käytössä haasteena on tiedon tarkistamisen 

vaikeus, ja niiden osalta lähdekritiikki korostuu entisestään. 

 

Portinvartijamallia käsitellyt Shoemaker (1991, 19) luokittelee Sigalia mukaillen 

uutisjuttujen pääasialliset lähteet kolmeen kategoriaan: rutiinilähteet kuten viralliset 

asiakirjat, lehdistötiedotteet ja –tilaisuudet sekä ei-spontaanit tilaisuudet kuten puheet, 

epämuodolliset lähteet kuten taustaselvitykset, vihjeet ja muiden uutislähteiden jutut, 

sekä toimittajan omaan aloitteellisuuteen nojaavat lähteet: haastattelut, spontaanit 

tapahtumat joita toimittaja itse seuraa, itsenäinen taustatyö ja omat päätelmät ja 

analyysi. Näistä kaksi ensimmäistä edustavat lähteitä, joissa joku uutisorganisaation 

ulkopuolella toimii ensimmäisenä portinvartijapäätöksen tekijänä, kun taas kolmannessa 

portinvartijaroolissa on toimittaja itse. 



53 
 

 

 

Manning (2001, 1) tuo esille lähteiden suhteen tiedotusvälineissä esiin tulevien 

näkökulmien ja tulkintakehysten monimuotoisuuteen. Hän nostaa esille Stuart Hallin 

(1978, 57) klassisen käsitteen ensisijaisesta määrittäjästä, jolla Hall viittaa siihen, että 

toimittajilla on taipumus suosia rutiineiksi muodostuneita järjestäytyneitä usein 

viranomaislähteitä, jotka näin pääsevät ensimmäisinä määrittelemään ja tulkitsemaan 

tapahtumia. Vastakkaiset tai muut näkemykset joutuvat operoimaan ensisijaisten 

määrittäjien muokkaamassa journalistisessa kentässä. Manning tuo myös esille Hallin 

ensisijaisen määrittäjän käsitettä kohtaan esitettyä kritiikkiä, jonka hän tiivistää 

seuraaviin huomioihin (2001,14-17): 

• ensisijaiset määrittäjät ja eri viranomaislähteet eivät aina ole keskenään samoilla 
linjoilla ja niiden välillä saattaa vallita jopa kilpailu 

• ensisijaisten ja toissijaisten määrittäjien välinen raja ei aina ole selvä 
• Hallin näkemys ei ota huomioon sitä, että ensisijaisten määrittäjien asema 

saattaa muuttua ajan myötä 
• malli olettaa myös, että vaikutus on yksisuuntainen, vaikka myös 

tiedotusvälineet saattavat vaikuttaa viranomaisiin ja muihin ensisijaisen 
määrittäjän asemassa oleviin 

• Hallin alkuperäinen malli aliarvioi vastakkaisten ja neuvoteltujen määritelmien 
olemassaolon ja yleisyyden 

 

Kun tämä kritiikki ja moniäänisyyden mahdollisuus hyväksytään, tarjoaa ensisijaisen 

määrittäjän käsite ja hegemoniamalli yleisemminkin Manningin mukaan hyvän 

lähestymistavan uutislähteiden tutkimiseen, erityisesti jos huomioidaan 

uutisjournalismin tuotannon käytänteet ja niiden asettamat rajoitukset, ja tuetaan 

lähteiden eriarvoisesta asemasta tehtäviä väittämiä empiirisellä tutkimuksella. (Manning 

2001, 40-42) 

 

4.3 Maahanmuutto ja journalismin itsesäätely 

 

Heikki Luostarinen on esittänyt, että 1990-luvun alku oli ensimmäinen kerta, jolloin 

suomalainen media joutui ottamaan maahanmuuton esiin yhteiskunnallisesti keskeisenä 

ja kiistanalaisena uutisaiheena. Aikaisemmat tapaukset olivat olleet sekä määrältään 
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suppeampia että sijoittuneet helpompaan humanitaariseen viitekehykseen, kuten 

Chilestä ja Vietnamista saapuneet ja ”kiintiöpakolaisina” noudetut ihmiset.  Sen sijaan 

1990-luvun alkupuolella heräsi Suomessa journalistien ja alan tutkijoiden kiinnostus 

niihin median ammatillisiin haasteisiin, joita lisääntynyt maahanmuutto ja erityisesti 

pakolaisuus ja turvapaikanhakijoiden äkillisesti kasvaneet määrät saivat aikaan. 

Keskustelun seurauksena suomalaiselle medialle laadittiin sisäiset eettiset ohjeet siitä, 

miten maahanmuuttajista ja muista vähemmistöistä tulisi kirjoittaa. Tavoitteena oli 

välttää ne ongelmat, joihin ”vanhemmissa” maahanmuuton maissa, kuten 

Yhdysvalloissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa oli havahduttu jo pari 

vuosikymmentä aikaisemmin. Kyse oli tarpeesta välttää leimaamista ja väestöryhmien 

välisten ristiriitojen kärjistymistä. (Luostarinen 2007, 12-13) 

 

Marjut Helmiset kokoamissa ohjeissa nostetaan esille Julkisen sanan neuvoston etnisiin 

ryhmiin liittyvien kannanottojen ohessa antamia suosituksia (Helminen 1996). Median 

omien eettisten ohjeiden laatiminen osoittaa, että journalistit itse ovat tietoisia 

etnisyyden ja etnisiä ryhmiä koskevan aihepiirin herkkyydestä ja kenties 

ongelmallisuudestakin. Journalistin ohjeissa nostetaan ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen periaatteiden mukaisesti kaikkien ihmisten tasa-arvoinen 

kohtelu hyvän journalismin kriteeriksi. Kansainvälisistä järjestöistä IFJ on tehnyt 

ehdotuksen etnisten konfliktien käsittelyn ohjeiksi. Myös tiedotusvälineiden 

itsesäätelyelin, Julkisen sanan neuvosto, on kannanotoissaan painottanut, että rotua, 

ihonväriä, kansallisuutta tai syntyperää ei saa korostaa, ellei seikalla ole vaikutusta itse 

pääasiaan. Lisäksi neuvosto on varoittanut erilaisten ryhmien yksipuolisesta ja 

stereotyyppisestä kuvaamisesta juuri siitä syystä, ettei lukijalla ole yleensä 

mahdollisuutta verrata kirjoittelua omakohtaisiin kokemuksiinsa. (Helminen 1996, 7) 

Juuri stereotypioiden toistamista voidaan pitää muukalaisvastaisen ilmapiirin 

kannustamisena, vaikka lehdet eivät suoranaisesti rasismia tai muukalaisvihaa 

lietsoisikaan. Tutkijoiden mukaan stereotypiat kuitenkin usein heijastavat 

vähemmistöryhmien periferisyyttä tai alemmutta ja pahimmillaan ovat suoranaisen 

rasistisia. (emt 8)  
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Helmisen kokoaman aineiston jälkeen on julkaistu muitakin aineistoja joiden tarkoitus 

on ohjeistaa tai tukea journalisteja, jotka tekevät juttuja turvapaikanhakijoista ja 

pakolaisista. Yksi tällaisista on Pakolaisneuvonta ry:n vuonna 2006 julkaisema 

Pakolaistietoa toimittajille –esite (Jaskari et al. 2006), joka antaa muutamia 

yksinkertaisia ohjeita (mm stereotypioiden välttäminen, huomion kiinnittäminen 

kuvitukseen), selventää keskeisiä termejä sekä antaa tietoa pakolaisasioista vastaavien 

viranomaisten välisestä työnjaosta Suomessa. Esite on toimitettu yhteistyössä Suomen 

Journalistiliiton kanssa, ja toimitustyöstä ovat vastanneet käytännön uutistyötä tekevät 

toimittajat. 

 

Journalistiliiton työryhmä on lisäksi vuonna 2009 perustanut Reilumedia-nimisen 

verkkosivuston (www.reilumedia.fi), jonka ilmaisee tavoitteekseen ”toimia 

maahanmuuttajien tasa-arvon puolesta mediassa” ja peräänkuuluttaa ”reilusti tehtyjä 

uutisia ja reportaaseja maahanmuuttajista, näkyvyyttä maahanmuuttajille median 

kaikenlaisissa jutuissa sekä työtä uussuomalaisille journalisteille” (Journalistiliitto, 

2009). 

 

Pietikäinen ja Luostarinen (1996, 186-187) huomauttavat, että ammattikunta suhtautuu 

eettisiin ohjeisiin vaihtelevasti: periaatteessa asenne on myönteinen, mutta ohjeiden anti 

käytännön työlle koetaan vähäiseksi. Alan ulkopuolelta esitettyihin ohjeiden 

rikkomisesta seuraaviin sanktioihin suhtaudutaan kielteisesti, koska itsesäätely nähdään 

ennen kaikkea keskusteluna journalismin laadusta ja yhteiskunnallisesta vastuusta, 

erotuksena joukkoviestinnän lainsäädännöllisestä valvonnasta.  

 

Ongelmana on usein ammattieettisten ohjeiden tulkinnanvaraisuus, ja Pietilä ja 

Luostarinen nostavat esille aiheita joiden osalta journalistit joutuvat suhteuttamaan 

eettisiä ohjeita käytännön työn ongelmiin (emt 188-191): 

• Nimitykset: Henkilön kansallisuutta, uskontoa, alkuperämaata tms ei tulisi 
mainita ellei se ole kokonaisuuden kannalta välttämätöntä - Mutta milloin 
mennään liiallisen korrektiuden puolelle, jolloin vaarana on yleisön vastareaktio 
ja huhujen ruokkiminen? Entä tilanteet joissa on selkeästi kyse esim etnisten 
ryhmien välisistä ristiriidoista, tai henkilöt haluavat itse korostaa etnistä tai 
muuta identiteettiään? 
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• Yleistykset ja stereotypiat: Harkitsemattomien kielikuvien ja stereotypioiden 
käyttöä tulisi välttää, mutta yleistykset johtuvat kuitenkin journalismin omasta 
lajityypistä ja työkulttuurista, jossa asioita on tiivistettävä tai visualisoitava.  

• Rasismin julkisuus: Tiedotusvälineiden tulisi antaa tasapuolinen kuva 
yhteiskunnassa vallitsevista ajatussuunnista sekä estää avoin kiihoitus, mutta 
miten estää julkisuus joka rohkaisee syrjintään? Jos selkeän kielteisiä 
vähemmistövastaisia mielipiteitä leimataan vahvasti tiedotusvälineissä, voi 
jälleen seurata vastareaktio, jossa yleisön sympatiat kääntyvät ”heikomman” 
puolelle. Mm Raittila onkin toisaalla (2009) tuonut esille riskin, mikä liittyy 
siihen jos maahanmuuttokeskustelu koetaan poliittisesti liian korrektina.  
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5 TUTKIMUSASETELMA 

 

5.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen kohteena on somalialaisten turvapaikanhakijoiden vastaanottoa 

käsittelevä keskustelu Helsingin Sanomissa 1990-luvun alussa ja vuonna 2010. 

Aineiston analyysillä pyritään hakemaan vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitä teemoja varhaisessa vastaanottokeskustelussa esiintyi pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden osalta yleensä sekä somalien osalta erityisesti?  

• Millaisena Helsingin Sanomat representoi somalipakolaiset, ja millaisia 
identiteettipositioita heille tarjottiin? 

• Onko 1990-luvun alun ja 2010-luvun uutisoinnin välillä eroja identiteettien 
rakentamisessa, ja jos niin minkälaisia? 

• Millaisen kuvan aineisto antaa suomalaisista? 
• Miten somalirepresentaatio selittyy yhteiskunnallisen ja diskursiivisen 

kontekstinsa kautta? 

 

5.2 Aineisto 

 

Tutkimuksen kohteena on Helsingin Sanomien kirjoittelu pakolaisiin ja 

turvapaikanhakijoihin liittyen, sekä erityisesti somaliuutisointi. Merkittävyydeltään 

Helsingin Sanomat on Suomen ylivoimaisesti vaikutusvaltaisin sanomalehti, joka 

hallitsee julkista keskustelua ja muokkaa yleisiä mielipiteitä erilaisiin yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin liittyen. Helsingin Sanomien muodostamaa journalistista kontekstia 

tutkimusajankohtina kuvataan tarkemmin liitteessä 1. 

 

Useat tutkijat ovat korostaneet Helsingin Sanomien merkitystä pakolaisuutisoinnille 

Suomessa. Esimerkiksi Pietikäinen (2000, 15) huomauttaa, että Helsingin Sanomilla on 

käytössään Suomen mittakaavassa ylivertaiset resurssit ja se on saavuttanut lähes 

institutionaalisen aseman julkisessa keskustelussa. Tästä johtuen Helsingin Sanomien 
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tavalla kirjoittaa maahanmuuttajista on erityistä merkitystä, ja siltä pitää myös voida 

edellyttää laadukasta journalismia tästäkin aiheesta.  

 

Tutkimusta varten olen käynyt läpi Helsingin Sanomien pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita käsittelevät kirjoitukset kolmen vuoden ajalta toukokuun alusta 

1990 vuoden 1993 huhtikuun loppuun. Ajanjakson alku määräytyy ensimmäisen 

Suomeen Neuvostoliitosta tulleen suuremman somaliryhmän saapumisen mukaan. Tästä 

varhaisemmasta aineistosta olen tehnyt sisällönerittelyn otsikoiden osalta selvittääkseni 

mistä teemoista julkinen somalipakolaisten vastaanottokeskustelu koostui.  

 

Ruotsalainen Anna Roosvall on tutkinut Neuvostoliittoa käsittelevää journalismia 

Ruotsin lehdistössä 1980-luvulla mm tarkastelemalla miten ajan neuvostojohtajia, 

Gorbachovia ja Yeltsiniä, käsiteltiin lehdissä erityisesti otsikkotasolla. Roosvall (2002, 

175) huomauttaa, että otsikoiden valinta tutkimusmateriaaliksi saattaa antaa liioitellun 

kuvan stereotyyppisten kärjistyksien käytöstä lehdissä, koska yleensä artikkelit itsessään 

ovat monisyisempiä  ja vähemmän ennalta-arvattavia kuin niistä laaditut otsikot. 

Roosvall kuitenkin katsoo, että otsikoiden vaikutus on merkittävä, koska ne ovat 

näkyvämpiä ja niitä on siksi vaikea olla huomioimatta. Ne ovat visuaalisesti 

”äänekkäitä” ja pistävät silmään vaikka lehteä vain nopeasti selailtaisiin – kuvien lisäksi 

ne saattavat olla ainoat elementit jotka lukija lehden sivulta huomioi. Tämä kaikki 

johtuu otsikoiden muodosta pikemminkin kuin niiden sisällöstä. Kysymys kuuluukin 

Roosvallin mukaan mitä tapahtuu eri aiheille kun ne puristetaan otsikkomuotoon? 

 

Roosvall (emt. 176) myös korostaa, että otsikot ovat yleensä enemmän lehden yleisen 

journalistisen linjan kuin yksittäisen toimittajan työn tulosta. Ne ovat tietyllä tavalla 

anonyymeja ja elävät omaa elämäänsä, vedoten lukijoihin voimakkailla, lyhyillä ja 

arvolatautuneilla sanoilla.  Roosvall pitää otsikoita eräänlaisina juttujen 

markkinointipuheina tai mainoksina, tai niiden synteeseinä tai metonymioina jotka 

kertovat tiiviisti mistä asiassa oikeasti on kyse. 

 

Hakala on kuvannut somalien tuloon liittynyttä uutisointia vuoden 1990 alusta 

alkuvuoteen 1991 eli ajankohtana jolloin ensimmäiset suuremmat somaliryhmät 
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saapuivat Suomeen (Hakala 1992). Vaikka analyysi ei perustukaan kattavaan 

tutkimukseen, antaa se suuntaviivoja siitä, miten somaleja koskenut journalismi 

ensimmäisten kuukausien aikana kehittyi. Hän toteaa, että tiedotusvälineet heräsivät 

hitaasti kuvaamaan aihetta: ensimmäiset tulijoiden suuremmat ryhmät toukokuussa 

(131) ja heinäkuussa (308) 1990 sivuutettiin lyhyillä maininnoilla 

turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta. Vasta syksyllä 1990, kesälomakauden jälkeen, 

valtakunnallisissa tiedotusvälineissä raportoitiin ensimmäisen kerran yksittäisen 

somaliryhmän tuloon rajan yli, kun Vainikkalaan tuli perättäisinä päivinä 119, 37 ja 40 

somalin ryhmät. Tähän yhteyteen Hakala sijoittaa uutisoinnin ensimmäisen ”buumin” 

jota kesti pari päivää. Tiedotusvälineet olivat kuitenkin nyt virittyneet aihepiirin 

uutisointiin, joten 250 tulijaa vuoden 1990-1991 vaihteessa aiheuttivat heti toisen 

uutisbuumin. Kolmas uutisoinnin huippujakso sijoittui helmikuulle 1991, jolloin ryhmä 

somaleita saapui Suomeen Tallinnasta. (Hakala 1992, 68-70). Tämän tutkimuksen 

varhaisempi jakso kattaa kaikki kolme Hakalan tunnistamaa buumia, ja jokaisen ajalta 

on valittu artikkeli myös laadulliseen analyysiin.  

 

Määrällisen osan aineiston muodostavat Helsingin Sanomissa välillä 1.5.1990-

30.4.1993 ilmestyneiden pakolais- ja turvapaikanhakijoita koskevien juttujen otsikot. 

Mukaan ei ole sisällytetty ulkomaan osion Somaliaa käsitteleviä uutisia, eikä 

Kuukausiliitteen artikkeleita. Määrälliseen aineistoon on otettu mukaan kaikki 

pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin liittyvien juttujen otsikot, vaikka otsikko itsessään 

ei sisältäisi suoraa viittausta näihin ryhmiin. Näin mukana on esim seuraavanlaisia 

otsikoita: ’Työllisyyskurssi auttaa tulkkipulassa’ [6.10.1990], ’Maailman pitäisi 

viisastua’ [10.11.1990], ’Suomalaiset itsekästä kansaa’ [25.11.1990]. ’Koira ei syö 

sinun pöydästäsi’ [17.1.1991], tai ’Munakoiso muuttui harvinaiseksi juhlaruuaksi’ 

[18.2.1993]. Tämä tehtiin siksi, että keskeisenä kiinnostuksen aiheena oli kuitenkin 

uutisointi kokonaisuudessaan, eikä näiden otsikoiden poisjättäminen tuntunut tätä 

ajatellen tarkoituksenmukaiselta. Otsikkoaineisto on esitelty liitteessä 3. 

 

Sisällönerittelyn jälkeen olen valinnut 1990-luvun alkuvuosilta 17 erityisesti 

somalipakolaisia käsittelevää juttua lähempään tarkasteluun kehysanalyysiä käyttäen. 

Tähän laadulliseen analyysiin on valittu juttuja, jotka lähentyvät feature-journalismia: 
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ne ovat keskivertouutista pidempiä ja painottuvat enemmän henkilöihin. Tämän 

valinnan olen tehnyt siksi, että katsoin tämänlaisten juttujen olevan antoisampia 

identiteettien rakentumisen tutkimukselle kuin lyhyiden uutisten, joissa keskitytään 

tulijoiden lukumäärien, sijoittamisen tai pakolaispolitiikan kuvaamiseen. 

Kehysanalyysiin olen siksi valinnut juttuja, joissa: 

• somaleista puhutaan henkilöinä tai esitellään esim yksilöitä 
• kuvaillaan somalien (tai suomalaisten) ominaisuuksia 
• käsitellään suomalaisten ja somalien kohtaamisia (joko fyysisesti tai 

kuvaannollisesti) 

 

Varhaisemman aineiston rinnalle olen nostanut keväällä 2010 Helsingin Sanomissa 

ilmestyneen juttusarjan, joka käsittelee somalien kaksikymmenvuotista historiaa 

Suomessa. Tavoitteenani oli tutkia kirjoittelua viime vuosilta, kun somalipakolaiset ovat 

olleet osa yhteiskuntaamme jo pidemmän aikaa, nähdäkseni onko median tavassa 

representoida somaleja ja rakentaa osapuolille identiteettejä tapahtunut muutoksia. 

Kaikki laadulliseen analyysiin valitut artikkelit löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä 4. 

 

Laadullisen tutkimuksen tutkimusaineiston joukosta on jätetty pois pääkirjoitukset, 

kolumnit, yleisönosastokirjoitukset ja pakinat. Vaikka nämä tarjoavat kiinnostavan ja 

usein varsin värikkäänkin näkökulman käsiteltävään aiheeseen, kohdistuu oma 

kiinnostukseni nimenomaan siihen, millaista kuvaa ainakin näennäisesti objektiiviset 

uutiset sekä niitä taustoittavat laajemmat jutut aiheesta välittävät. Uutisten ja niihin 

valitun näkökulman kyseenalaistaminen edellyttää lukijalta huomattavasti enemmän 

kriittistä medialukutaitoa juuri siksi, että ne mielletään usein ”puhtaiksi faktoiksi”. 

Todellisuudessa kuitenkin uutisiin sisältyy hyvinkin paljon valintoja jotka voi myös 

nähdä subjektiivisina.  

 

 

5.3 Analyysimenetelmä 

 

Määrällisen aineiston osalta olen tutkinut teemoja, joita pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustelussa tuli esille 90-luvun alun julkisessa 
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keskustelussa. Sisällönerittely on tehty ainoastaan otsikoiden osalta ja perusteella, 

käyttäen analyysirunkoa, joka on muokattu laajojen suomalaisten seurantatutkimusten 

perusteella (esim Raittila 2002). Analyysirunko on esitelty liitteenä 2.  

 

Laadulliseen tutkimukseen valittujen artikkelien osalta olen keskittynyt analysoimaan 

tekstissä olevia piirteitä jotka nähdäkseni erityisesti tuottavat identiteettejä. 

Lause/sanatasolla tämä on tarkoittanut nimeämisiä, kuvauksia ja metaforien käyttöä. 

Tekstin tasoa lähestyttäessä tarkastelun kohteina olivat esimerkit ja rinnastukset, sekä 

yleisesti se mitä identiteettejä tekstissä käytetty näkökulma tai kehys osallistujille 

mahdollistaa. Koska identiteettien rakentuminen on pitkällisempi prosessi, olen 

keskittynyt niihin piirteisiin jotka toistuvasti esiintyvät aineistossa ja joiden 

kumulatiivinen vaikutus identiteettien määrittäjänä on siksi merkittävämpi kuin 

satunnaisesti tai yksittäisissä jutuissa käytettyjen ilmaisujen tai tekstuaalisten keinojen. 
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6 AINEISTON ANALYYSI 

 

6.1 Varhaisen keskustelun teemoja 

 

Somalien vastaanottokeskustelun alkuajoilta 1.5.1990-30.4.1993 olen tutkimusta varten 

käynyt lävitse kaikki pakolais- ja turvapaikanhakuteemaiset jutut, ja luokitellut niiden 

otsikot sisältöluokkiin käyttäen suomalaisen seurantatutkimuksen tarkoituksia varten 

luotua jaottelua (liite 2). Olen tarkastellut aineistoa niin kokonaisuutena kuin erottaen 

siitä erityisesti somaleihin viittaavat otsikot. Kaikkien sisältökategorioiden esiintyminen 

niin kokonaisaineistossa kuin somalispesifeissä otsikoissa on esitetty liitteessä 3. 

 

Koko aineistossa esiintyi ylivoimaisesti eniten otsikoita, joissa käsiteltiin jollakin 

tavalla pakolaisia tai turvapaikanhakijoita koskevan lainsäädännön tai 

viranomaistoiminnan tilaa, ongelmia, puutteita tai uudistamistarpeita, eli pakolaisten 

vastaanottoa varten luotua byrokratiaa (esim. ’Uusi ulkomaalaislaki ruuhkauttaa 

valitukset’ [3.9.1990], ’Tehdashallia ei kelpuutettu pakolaisten majoitustilaksi’ 

[3.1.1991]). Tähän kategoriaan luokiteltiin myös turvapaikka- tai karkoituspäätöksistä 

otsikointi (’4 somalia sai taas turvapaikan’ [22.2.1991], ’SM karkoittanut sata 

turvapaikkaa hakenutta’ [10.4.1991]) sekä turvapaikan tai oleskeluluvan saaneiden 

henkilöiden sijoittaminen kuntiin (erotuksena maahan tulevista uusista 

pakolaisryhmistä) (’Kuopio asuttaa 40 pakolaista’ [17.12.1991]). Samoin poliittiseen 

keskusteluun tai ulkomaalaispolitiikkaan yleensä liittyvät otsikot (esim. ’Koivisto ei 

toivo pakolaisista vaaliteemaa’ [11.1.1991]) luokiteltiin tähän kategoriaan. Kaikkiaan 

tähän kategoriaan kuului 40% kaikista otsikoista. Lainsäädännön ja 

viranomaistoiminnan tila oli toiseksi yleisin kategoria myös Tampereen yliopiston 

laajassa seurantatutkimuksessa vuosilta 1999-2002 (Raittila 2009, 37). 

 

Seuraavaksi yleisimpiä olivat 1990-luvun alun aineistossa otsikot, jotka liittyivät 

suomalaisen yhteiskunnan tai kansalaisten suhteeseen pakolaisiin tai 

turvapaikanhakijoihin. Usein nämä liittyivät kansalaismielipiteeseen tai yhteiskunnan 
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(väitettyyn) rasismiin (esim. ’Valtaosa suomalaisista ei hyväksy pakolaisten virtaa 

itärajan takaa’ [2.12.1990], ’Suomalaisten pakolaishysteria kammottavaa’ 

[22.1.1991]), tai kansalaisten reaktioihin pakolaisten tuloon tai sijoittamiseen (esim 

’Huhuja turvapaikan hakijoista tyynnytellään asukasilloissa’ [4.5.1990], 

’Pakolaiskeskusta vastustetaan Joensuun tienoilla’ [19.10.1990]). Seurantatutkimuksen 

aikoihin tämä kategoria oli noussut jo yleisimmäksi (Raittila 2002, 37). 

 

Uusiin tulijaryhmiin liittyviä otsikoita oli kaikista otsikoista 9 prosenttia – luku on 

yllättävänkin alhainen koska aikaisemmissa tutkimuksissa on usein todettu tulijamäärien 

saaneen suuren painotuksen uutisoinnissa (ks esim. (Hakala, 1992). Tyypillisiä 

esimerkkejä olivat seuraavanlaiset otsikot:, ’Pakolaisia tuli taas Vainikkalaan’ 

[21.12.1990], ’Paljonkohan pakolaisia vielä otetaan?’ [2.12.1990], ’Pakolaisten tulo 

hiljeni tammikuussa [25.1.1991], ‘Ryhmä pakolaisia tuli Ouluun Haaparannan kautta’ 

[16.3.1991]. Otsikoissa esiintyivät myös aiemmissa tutkimuksissa havaitut 

luonnonkatastrofimetaforat, kuten ’Pakolaisvirta täytti vastaanottokeskukset’ 

[15.10.1990], ’Varoitus Etyk-maille muuttotulvasta’ [23.11.1990], ja ’Pakolaisia tulvii 

rajoilla’ [27.10.1991]. 

 

Tähän kategoriaan luokiteltiin myös rajalla maahan tuloa odottaneet ryhmät tai muut 

ryhmät joiden tulo Suomeen on odotettavissa (’Somalipakolaiset pysäytetään Viipuriin’ 

[23.8.1990],’Suomi varautunut NL:n pakolaisten määrän kasvuun’ [20.8.1991], 

’Perheiden yhdistäminen tuo Suomeen 2000 somalia’ [23.3.1993]). Yksittäisten 

tulijaryhmien lisäksi tähän kategoriaan laskettiin myös turvapaikanhakijoiden 

kokonaismääriä koskevat otsikot, esim ’Turvapaikan hakijoita jo 750 tänä vuonna’ 

[15.7.1990], ’Ennätysmäärä haki Suomesta turvapaikkaa’ [9.1.1993]. 

 

Tulijaryhmien ja –määrien kanssa yhtä yleisiä olivat otsikot, jotka liittyivät tulijoiden 

arkipäivän asioihin tai sosiaalisiin ongelmiin/kysymyksiin kuten työnsaantiin, asunto-

oloihin, koulutukseen tai kielitaitoon. Tyypillisiä esimerkkejä tämän kategorian 

otsikoista olivat ’Pakolaislapsille annetaan pehmeä lasku koulunpenkille’ [6.7.1990], 

’Turvapaikan odottajan elämä on unta ja ruokaa’ [8.8.1990], ’Miksi turvapaikanhakijat 

eivät saa tehdä töitä?’ [7.2.1991]. Myös perheiden yhdistämisen inhimilliseen puoleen 
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liittyvät otsikot luokiteltiin tähän kategoriaan (esim ’Pitkä ikävä lapsia’ [15.3.1992], 

’Kotimaahan jäänyt perhe tulee uniin joka yö’ [1.8.1992]). 

 

Viidenneksi yleisin kategoria kaikkien otsikoiden muodostamassa aineistossa olivat 

erilaiset valistusjutut jotka käsittelivät pakolaisten taustaa tai historiaa tai yleisesti 

rasismia tai sen historiaa (erotuksena suomalaisen yhteiskunnan rasistisuteen). Näitä 

otsikoita esiintyi niin toimituksellisessa aineistossa kuin mielipidekirjoitusten joukossa, 

usein asiantuntijoiden tai viranomaisten reagoidessa mielipidepalstojen keskustelujen 

ylilyönteihin. Esimerkkejä tämän kategorian otsikoista ovat ’Mistä termi 

spontaanipakolainen on lähtöisin?’ [26.7.1990], ’Muukalaisviha ei kuulu 

ihmisluontoon’ [18.11.1990], ’Pakolaisneuvonnan Johanna Suurpää: Turvapaikan 

hakijalla ei tarvitse olla viisumia’ [25.8.1990]. tai jopa hieman absurdilta vaikuttava 

’Dosentti Petri Ruutu: Pakolaiset eivät ole terveysriski suomalaisille’ [25.5.1991]. 

 

Vertailun vuoksi olen erotellut aineistosta myös otsikot, joissa viitattiin erityisesti 

somaleihin joko ryhmänä tai yksittäisiin henkilöihin. Tällaisia otsikoita oli kaikkiaan 

108 kappaletta eli reilu viidennes kaikista aineiston otsikoista. Kun tarkastellaan vain 

somaleihin liittyviä otsikoita, nousee yleisimmäksi kategoriaksi uusiin tulijaryhmiin ja 

tulijoiden määrään liittyvät otsikot: ’Suomeen saapui Somaliasta lähes 100 

spontaanipakolaista’ [22.7.1990], ’Vainikkalan raja-asema täyttyi somaleista’ 

[27.11.1990], ja ’Somaleja tuli ensimmäisen kerran bussilla rajan yli Leningradista’ 

[4.1.1991]. Ero kokonaisaineistoon on merkittävä: kun kaikista otsikoista uusien 

ryhmien maahantuloon liittyvät otsikot muodostivat 9 prosenttia, oli niiden osuus 

somalispesifeistä otsikoista yli kaksinkertainen, 21 prosenttia. Nämä otsikot painottuvat 

voimakkaasti tutkimusjakson alkupäähän: 23 otsikosta 19 esiintyy ennen helmikuun 

1991 loppua. Kuitenkin somalitulijoiden määrä oli huipussaan vasta juuri vuonna 1991, 

ja jatkui tasaisena vielä vuosina 1992-1993. Tämä osoittaisi, että alun shokkivaiheen 

jälkeen pelkkä tulijoiden määrä tai uudet ryhmät eivät enää omanneet riittävää 

uutisarvoa noustakseen otsikoihin asti. Kaikista somalispesifeistä otsikoista oli samaan 

päivämäärään mennessä ilmestynyt noin puolet, eli painotus oli tyypillinen juuri uusiin 

tulijaryhmiin liittyville otsikoille. 
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Somalispesifin aineiston toiseksi yleisin kategoria oli koko aineistoa hallinnut 

pakolaisbyrokratia/viranomaistila: sellaisia otsikoita oli somaliotsikoista 19 prosenttia. 

Ero kokonaisaineistoon on jälleen merkittävä: somaliotsikoissa tämän kategorian otsikot 

esiintyvät puolet harvemmin. Yhtenä selityksenä saattaa olla se, että lainsäädäntö, 

pakolaispolitiikka ja byrokratia eivät useimmiten kosketa yksittäisiä kansallisuusryhmiä 

vaan kohdistuvat maahanmuuttajiin tai pakolaisiin yleisellä tasolla. Esimerkkejä tämän 

kategorian otsikoista somalispesifissä aineistossa ovat ’Suomi tulkitsi NL:n turvalliseksi 

somaleille’ [10.1.1991], ’147 somalia sai puolen vuoden oleskeluluvan’ [7.2.1991], 

’Söderman löysi puutteita somaleiden kuulusteluissa’ [11.12.1991] sekä ’Kajaani ei ota 

vastaan somalipakolaisia’ [18.3.1992]. 

 

Somalipakolaisten arkipäivän ongelmiin liittyvät otsikot olivat somalispesifissä 

aineistossa kolmanneksi yleisin ryhmä eikä niiden osuus kaikista somaliotsikoista (12 

%) poikennut merkittävästi vastaavien otsikoiden osuudesta kokonaisaineistosta (9 %). 

Esimerkkejä näistä otsikoista ovat ’Nastolan somalit pakenivat hyökkäyksiä Helsinkiin’ 

[28.4.1991], ’Somalinuoret aikovat hankkia ammattikoulutuksen Suomessa’ [3.5.1992], 

’Lapinjärven kuntoutumiskeskus pestaisi somalit peltotöihin’ [15.5.1991], sekä 

’Hassanin suurperhe ei sopisi Mäntsälän messutaloihin’ [17.7.1992]. Ajoitukseltaan 

nämä otsikot sijoittuivat vuoden 1991 puolelle ja vielä pääosin loppukeväästä 1991 

alkaen, mikä osoittaa, että vasta siinä vaiheessa median huomio kiinnittyi maahan 

tulevien uusien ryhmien sijasta täällä olevien somalialaisten olosuhteisiin ja ongelmiin. 

Merkittävänä erona kokonaisaineiston ja somalispesifin aineiston välillä on pakolaisten 

poismuuttoa koskevan kategorian esiintyminen erityisesti somalispesifissä aineistossa: 

lähes joka kymmenes suppeamman aineiston otsikoista kuului tähän kategoriaan, kun 

osuus koko aineistosta oli vain kaksi prosenttia, ja muodostui itse asiassa yksinomaan 

somalispesifeistä otsikoista. Yleisen tason tähän kategoriaan kuuluvia otsikoita ei 

aineistossa ollut lainkaan, mikä osoittaa, että somalit olivat ainoa ryhmä jonka 

poistamista tai poistumista maasta voitiin avoimesti käsitellä otsikkotasolla. 

Esimerkkejä aineiston otsikoista ovat ’Somaliasta paennut toimittaja: "Palaamme heti 

kun voimme"’ [14.12.1990], ’SMP:n johtajat: somalit palautettava kotimaahansa’ 

[4.5.1991], ’Somalit halutaan jo lähettää takaisin kotiin’ [6.3.1992], ’Paluumuutto 

Somaliaan toistaiseksi mahdotonta’ [12.5.1992]. Toinen lähes ainoastaan somalien 
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yhteydessä esiintyvä otsikkokategoria olivat pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden 

ryhmien väliset tai sisäiset väkivallanteot. Vaikka ne kaikkiaan olivat aineistossa 

harvinaisia, kokonaisaineistossa esiintyvistä seitsemästä otsikosta kuusi oli 

somalispesifejä, maalaten somaleista kuvaa sisäisesti riitaisana ryhmänä. Tämän 

kategorian otsikoita olivat mm ’7 somalia loukkaantui tappelussa SPR:n asuntolassa’ 

[21.8.1990], ’Kolme kiinni yhteenotosta Siuntion pakolaiskeskuksessa’ [15.11.1991] ja 

’Somali puukotti maanmiehensä’ [14.1.1992]. 

 

Kokonaisaineistossa viiden yleisimmän kategorian joukossa olleet suomalaisen 

yhteiskunnan suhde maahanmuuttajiin tai rasistisuus sekä valistustekstit olivat yleisiä 

myös somalispesifissä aineistossa: molempien osuus oli 6 prosenttia. Suomalaisen 

yhteiskunnan suhdetta maahanmuuttajiin käsiteltiin siis yleisellä tasolla huomattavasti 

useammin (15 %) kuin suhdetta somaleihin erityisesti. Esimerkkejä valistustekstien 

otsikoista ovat ’Stafford: Somalia kaaoksen vallassa’ [11.12.1990], ’Somaliasta 

lähdettävä jos mielii säilyä hengissä’ [12.12.1990], ja ’Somalian hätä todellinen’ 

[29.12.1990]. Jotkut tämän kategorian otsikoista antoivat puheenvuoron myös 

somaliyhteisölle itselleen: ’Somalipakolaiset vetoavat YK:n päivänä kotimaansa 

puolesta’ [24.10.1991]. Suomalaisten suhdetta somalialaisiin puolestaan heijastavat 

otsikot ’Somalialaiset joulupöydissämme’ [4.12.1990], ’Somaliasta tulleiden hätä 

liikuttaa yhä vähemmän’ [18.12.1990] ja ’Somali kohtaa aidon suomalaisen 

urheilukatsomossa’ [18.5.1991]. 

 

Tässä kohden on kiinnostavaa verrata tilannetta Tampereen yliopiston 

seurantatutkimukseen, jossa vajaa vuosikymmen myöhemmin suomalaisten suhde 

maahanmuuttajiin nousi teemaksi, jonka yhteydessä somalit tulivat yleisimmin 

mainituiksi (Raittila 2002, 66). Toki tutkittava asia on hieman eri (tiettyä teemaa 

käsittelevät, ryhmän spesifisti mainitsevat otsikot vs koko tekstin teemat, joiden 

käsittelyn yhteydessä ryhmä tulee mainituksi), mutta voisi myös olettaa, että kaiken 

kaikkiaan suomalaisten suhde erityisesti somalialaisiin on aihe, jonka huomio- ja 

kiinnostusarvo on ajan kuluessa säilynyt. Kenties tämä heijastaa sitä, että asia on 

kysymyksenä monisyinen ja ehkä vielä ratkaisematonkin: emme ole vielä sinuja 
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lisääntyneen maahanmuuton tai erityisesti ulkoisesti kantaväestöstä poikkeavien 

maahantulijoiden kanssa. 

 

6.2 90-luvun alun vastaanottokeskustelu 

 

Tarkempaan laadulliseen analyysiin olen valinnut 1990-luvun alusta kaikkiaan 17 

juttua, joista seitsemän on lähempänä varsinaista, ”kovaa” uutisjuttua ja loput usein 

uutisjutun yhteydessä tai joskus myös itsekseen olleita feature-jutun piirteitä omaavia 

kirjoituksia. Valitut tekstit jakaantuivat kohtalaisen tasaisesti tutkitulle ajanjaksolle niin, 

että ensimmäinen juttu ilmestyi heinäkuussa 1990 ja viimeinen maaliskuussa 1993. 

Sisällönerittelyn luokituksia käyttäen jutuista viisi käsitteli pääosin uusien pakolaisten 

tai ryhmien maahantuloa, neljä pakolaisten arkipäivän ongelmia tai arkea, kaksi juttua 

niin pakolaisten kokemia viranomaistoiminnan epäkohtia kuin pakolaisten poismuuttoa 

Suomesta, ja yksi juttu kategorioista jotka käsittelivät turvapaikanhakijoihin 

kohdistuneita väkivallantekoja, turvapaikanhakijoiden aiheuttamia väkivallantekoja, 

kulttuurisia tai uskonnollisia ominaispiirteitä sekä suomalaisen yhteiskunnan 

rasistisuutta. Laadullisen analyysin jutuissa oli siten hyvin edustettuna 

somaliuutisoinnille tyypillisimmät teemat lukuun ottamatta byrokratia-aiheisia juttuja, 

joiden kontribuutio identiteettien rakentamiselle oli vähäisempi niiden keskittyessä 

säädöksiin ja viranomaistoimijoihin pikemminkin kuin pakolaisiin itseensä. 

 

Jutut käytiin läpi useampaan kertaan lähilukua käyttäen, ja keräten niissä ilmeneviä, 

identiteettejä tuottavia piirteitä: nimeämisiä, kuvauksia, metaforia, esimerkkien ja 

rinnastusten käyttöä sekä laajemmalla tekstin tasolla valitun näkökulman mahdollistavia 

identiteettejä. Laadullisen analyysin perusteella 90-luvun alun aineistosta voidaan 

erottaa joitakin selkeitä kehystämisen malleja, joihin liittyy tietynlaisia 

identiteettipiirteitä. Seuraavassa nostan aineistosta valittujen sitaattien avulla esille näitä 

tulkintakehikkoja tai piirteitä, joita teksteissä tarjottiin somaleille. Tekstissä esimerkit 

on kursivoitu, ja niiden jälkeen oleva roomalainen numero viittaa siihen liitteenä olevan 

tekstin järjestysnumeroon mistä kyseinen sitaatti on peräisin.  
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6.2.1 Traagisten kohtaloiden arpeuttamat 

 

Erityisesti aineiston feature-tyyppisissä jutuissa tuotiin usein esille tulijoiden 

traumaattinen tausta ja heidän suojeluksen tarpeensa. Tätä tehtiin niin yksilöinä 

esiteltyjen ”päähenkilöiden” osalta kuin yleisemmin taustoittavina kertomuksina joissa 

viitattiin nimettömäksi jääneiden somalien karuihin kohtaloihin. Tarinat ovatkin yksi 

feature-jutuissa usein käytetty ilmaisukeino. Esimerkkejä tällaisista traagisten 

kohtaloiden esiintuomisesta ovat seuraavat sitaatit: 

Jokainen Suomeen saapunut on joutunut kokemaan kuoleman läheltä. Nastolan 
noin sadan somalin tarinat ovat toinen toistaan synkempiä: kenen vaimo ja 
lapset vain katosivat hallituksen joukkojen saavuttua; kenen isä ja äiti ammuttiin 
hänen jalkojensa eteen; kenen tuskin kymmenvuotiaan pojan sotilaat 
yksinkertaisesti veivät - hänet oli päätetty ottaa presidentin armeijaan.  

Keskuksen perheistä vain kahdessa molemmat vanhemmat elävät. Kahdella 
naisella on mukanaan seitsenlapsinen katras; kummankin mies vain hävisi.  

Myös 16-vuotiaan tytön tarina on tavallinen: ensin sotilaat raiskasivat hänet 
hänen vanhempiensa silmien edessä ja sitten veivät nämä ja jättivät tytön. (I) 

"Jouduin istumaan kaksi kuukautta Mogadhishussa Yaksitin vankilassa. Miksi, 
sitä ei minulle koskaan kerrottu. Saimme vain pienen annoksen leipää ja teetä 
päivässä, juuri sen verran että pysyimme hengissä. Iltaisin vartijat kävivät läpi 
15 minuuttia kestävän vankien hakkaamisrituaalin, jotta pysyisimme 
peloissamme", Diesow kertoo. (II) 

Fadousa Farahin ei uskoisi hätkähtävän. Sujuvaa englantia puhuva Fadousa 
eli Mogadishussa hillitsemättömän väkivallan keskellä. Isä, veljet ja isoäiti 
tapettiin suoraan, mutta siskot raiskattiin ensin. Mieskin murhattiin. Äidistä 
Fadousa ei ole varma, mutta hän pääsi nipin napin kuusivuotiaan poikansa 
kanssa pakoon - Valkealaan. (IV) 

Nykyisin Kotkassa asuva nainen joutui jättämään pakomatkalla synnyttämänsä 
vauvan Etiopiaan, koska viisumi oli vain yhdelle lapselle. Toinen - Siuntiossa 
asuva mies - sai oleskeluluvan pari viikkoa sitten ja iloitsi mahdollisuudesta 
saada tänne vastavihitty vaimonsa Somaliasta. Kului vain muutama päivä, kun 
mies sai tietää, että vaimo oli ammuttu kadulle. (XIII) 

Nämä ja vastaavat kertomukset tuovat esille kuoleman, raiskaukset ja yleisen 

epävarmuuden ja sitä kautta maalaavat somaleista kuvan suojelustamme kaipaavista, 

sääliteltävistä uhreista. Jutut heijastavat tämän piirteen osalta ns human interest -
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kehystä, jonka mm d’Haenens ja de Lange (2001) havaitsivat hallitsevan 

maahanmuuttajien representointia hollantilaisissa sanomalehdissä koskevassa 

tutkimuksessaan, sekä Horstin (2005) tunnistamaa ihmisoikeuskehystä tulijoiden 

vaikeita lähtötilanteita kuvatessaan. Väkivallan satunnaisuutta ja ennakoimattomuuden 

tuottamaa epävarmuutta korostavat vahvistavat määreet kuten uhrit vain katosivat, 

viranomaiset yksinkertaisesti veivät lapset. Dramaattista vaikutelmaa rakentavat myös 

värikkäät ilmaisut kuten pakenimme henkemme kaupalla (II), Mogadishussa viuhui 

luoteja (VI), luoti repi hänen vatsansa auki (XIV). Tilanteen kaoottisuutta ja 

äkillisyyttäkin korostetaan: somalit pakenivat ainoina matkatavaroina vaihtosukat ja 

alushousut (I). Tämän kaltaisia esimerkkejä feature-jutuille tyypillisestä kuvailevien ja 

konkreettisten ilmaisujen käytöstä on tekstissä lukuisia. 

 

Somalit esitetään teksteissä myös arkoina ja pelokkaina – mikä ei liene ihme heidän 

traagisten kohtaloidensa valossa: 

Tilanne kärjistyi lauantain vastaisena yönä, kun pakolaiskeskukseen tehty 
hyökkäys sai somalit hakemaan lauantaina turvaa SPR:n päämajasta 
Helsingistä. /…/ 

Kesästä asti yksi erillinen, pienempi asuinrakennus on ollut kokonaan tyhjillään, 
koska kukaan ei uskaltanut asua siinä hyökkäysten pelossa. (VIII) 

Häiriöt ovat tavallisia, ja niinpä Nuura jättää avaamatta oven, ellei perheen isä 
ole kotona.(XVI) 

Osittain arkuus ja pelokkuus esitetään naiivina, jopa naurettavassa valossa: somalit 

säikkyvät lasten tavoin niinkin viatonta asiaa kuin ilotulitusta: 

Uudenvuodenyön ilotulitus säikäytti Somalian pääkaupungin Mogadishun 
taisteluja paenneet somalit perusteellisesti SPR:n uudessa 
vastaanottokeskuksessa Siuntiossa.  

Punaisen Ristin vuokraamaan Tyyskylän kartanoon kokoontuneet aikuiset 
odottivat luotien seuraavan raketteja, ja lapset arvailivat ohjusten 
alkuperämaata.  /…/ 

Uudenvuodenyönä alkanut tulitus synnytti Tyyskylän kartanossa ankaran kinan: 
kukaan lapsista ei kyennyt todistelemaan, olivatko raketit saksalaisia, venäläisiä 
vai amerikkalaisia. Yksimielisiä tosin oltiin siitä, että luodit lensivät läheltä.  
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Raketit paljastuivat myöhemmin pääasiassa kiinalaisiksi ilotulitusvälineiksi.  

"Kaikki me säikähdimme, että taasko hyökätään", Ahmed Abois-Alam Alim 
kertoo. (III) 

Tämän piirteen osalta tekstien voikin katsoa ilmentävän kansainvälisissä tutkimuksissa 

havaittua holhoavaa suhtautumista pakolaisiin, joita ei pidetä kykeneväisinä omiin 

ratkaisuihin (ks Helminen 1996). Teksteissä tuodaan myös epäsuorasti esille somalien 

pelokkuudesta johtuva epärationaaliselta vaikuttava, ailahteleva käytös: 

Neuvottelujen jälkeen toistasataa matkaan lähtenyttä somalia palasi kuitenkin 
vielä Nastolaan samana iltana  (VIII) 

Astetta vakavampana ilmiönä tuodaan esille myös turvapaikanhakijoiden 

epätasapainoisuus ja henkiset ongelmat, jotka juontuvat niin heidän aiempiin 

kokemuksiinsa kuin turvapaikan odottamisen aiheuttamaan turhautumiseen ja perheen 

yhdistämisen vaikeuksiin: 

Toisaalta muiden Suomeen paenneiden somalimiesten henkiset vammat eivät 
nekään Diesowin mukaan ole helppoa katseltavaa.  

"Heillä suurella osalla on vaimo ja lapsia yhä Somaliassa. He ovat jatkuvasti 
huolissaan, eivät pysty nukkumaan eivätkä keskittymään mihinkään. Uutiset 
Somaliasta vielä lisäävät heidän ahdistustaan." (XIV) 

Kärjistetyimmin henkiset ongelmat tuodaan esille kertomuksessa nuoresta miehestä 

jonka oletetaan tehneen itsemurha tilanteen raskauden vuoksi: 

"Kuolema oli kai hänen mielestään paras ja ainoa ratkaisu. Siihen olivat syinä 
pettymys pakolaisten kohteluun Suomessa ja huoli omaisista."  

Perniön ja muidenkin vastaanottokeskusten somaleja vaivaa unettomuus. Vain 
lapset pystyvät lepäämään oikein. 

"Kun yrittää nukkua, ei uni tule. Luettavaa on vaikea saada ja jos saisikin, ei 
pysty keskittymään. Sama odottaminen ja huolet vain päivästä ja yöstä toiseen."  

[Ali Abdi Ahmed] selvisi hengissä. Elämistä täällä hän ei enää jaksanut kestää. 
(VII) 
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6.2.2. Eteenpäin elävän mieli 

 

Suojeluksen tarpeessa olevien uhrien vastapainona somalit esitetään teksteissä myös 

sinnikkäinä ja eteenpäin pyrkivinä selviytyjinä. Tätä kuvaa tukevat useat piirteet, joista 

kenties useiten tuodaan esille somalien opinhaluisuus tai koulutusmyönteisyys. 

Teksteissä käytettyjä kuvaavia ilmaisuja, jotka tukevat tämän kehyksen rakentumista, 

ovat mm opiskellaan täyttä päätä, toimitaan pontevasti, otetaan ohjat omiin käsiin. 

Lähes kaikkien haastateltujen tai esiteltyjen somalien osalta tuodaan esille heidän 

intonsa opiskella, oppia esimerkiksi suomen kieltä tai positiivinen asenteensa lasten 

koulutukseen. Myös tulijoiden koulutustausta tuodaan esille: 

Vastaanottokeskuksissa opetellaan suomen kieltä jo täyttä päätä; mitä hyötyä on 
insinööristä, ekonomista, tuomarista tai yleensäkään henkisen työn tekijästä, 
ellei hän osaa kieltä! (I) 

"Aika kului ruuan hankinnassa ja perheen koossa pitämisessä. Milloin 
ylimääräistä aikaa liikeni, opetin lapsille lukemista ja kirjoittamista, koska 
koulut pysyivät suljettuina", Safia kertoo. /…/ 

Sekä Safia että Diesow toivovat, että he voisivat jatkaa oman alansa opintoja 
Suomessa, Safia biologiaa ja kotitaloutta. Diesow tekee Yleisradiolle kahdesti 
kuussa somalinkielisiä uutisia ja toivoo sen lisäksi pääsevänsä jatkamaan 
valtiotieteiden opintojaan Helsingin yliopistossa.  (XIV) 

Yhdessä jutuista siteerataan myös STM:n haastattelututkimusta somalien omista 

toiveista ja kokemuksista: 

Suomessa somalit haluaisivat ennen kaikkea opiskella. Monen opinnot 
katkesivat Siad Barren hallinnon harjoittaman 20-vuotisen vainon aikana tai 
viimeistään täyden sisällissodan alettua 1988.  

Jopa somalilapset ovat innoissaan mahdollisuudesta opiskella, kuten 7-vuotias Fadumo 

Ali: 

"Asun Helsingissä. Keskellä kaupunkia. Odotan syksyllä. Menen kouluun, siksi 
odotan", hän selvittää. (XV) 

Somalit esitetään myös koulutustaustastaan ylpeinä ja omanarvontuntoisina: 
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Euroopan ja Kanadan somalit ovat kaupunkilaisia, yleensä hyvin koulutettuja ja 
kielitaitoisia - niin myös Suomen somalit, ja sen he tekevät myös selväksi. (I) 

"Jos saisimme edes opiskella, olo ei tuntuisi niin nöyryyttävältä. (VII) 

Into kouluttautua linkittyy luonnollisesti usein työhaluihin tai -suunnitelmiin: 

Mogadishussa Safia toimi ala-asteen opettajana ja haluaisi jatkaa työtään 
Suomessakin. Suunnitteilla on, että ammattikurssien jälkeen hän huolehtisi 
somalilasten äidinkielen opetuksesta muutamana tuntina viikossa. (XII) 

Laboratorionhoitajaksi opiskeleva Nur on toiminut pontevasti kohentaakseen 
omaa elämäänsä. Nytkin hän olisi ottanut kaksiviikkoisen loman ajaksi jotain 
työtä - mutta mistäpä. Nuuran kielikurssi keskeytyi myös loman ajaksi ja lasten 
tarha meni kiinni.(XVI) 

Kaiken kaikkiaan jutuissa tuodaan usein esille myös somalien työnhaluisuus ja 

turhautuminen joutenoloon. Osin tilanne juonsi juurensa Suomen lainsäädäntöön, joka 

ei alkuun antanut turvapaikkapäätöstä odottaville mahdollisuutta työntekoon. 

Olen valmis tekemään mitä tahansa työtä henkeni pitimiksi siihen asti kunnes 
pääsen taas palaamaan Somaliaan.(II) 

"Me olemme terveitä mutta kuin sairaalapotilaita. Meillä on peti ja ruoka, mutta 
me olemme täysin turhia, hyödyttömiä työntekohaluinemme ja taitoinemme", 
sanoo Mohamed, jolla on kaksi insinööritutkintoa. Hänkin on epätoivoisesti 
yrittänyt saada vaikkapa edes palkatonta työtä. (VII) 

Opin- ja työnhaluisuuden lisäksi kuvaa selviytyjistä leimaa sinnikkyys tai neuvokkuus 

ongelmien ratkaisemisessa, erityisesti perheenyhdistämisen suhteen. Perheen 

löytämisestä puhuttaessa käytetään metaforaa salapoliisintyöstä, ja sinnikkäältä 

dekkarilta eivät keinot lopu kesken: 

Mikään järjestö ei kyennyt auttamaan perheen löytämisessä. Kaikki 
kulkuyhteydet maahan ja sieltä ulos olivat poikki. Parin kuukauden turhan 
yrittämisen ja loputtomien kirjeiden jälkeen Diesow totesi, että ainoa keino 
saada perhe ulos Somaliasta oli ottaa ohjat omiin käsiin. (XIV) 

Seuraa henkeäsalpaava kertomus, joka sisältää niin kuorma-autokyytejä kuin liftaamista 

rajan yli, papereiden (sala)kuljettamista Somalian ja Kenian välillä, jopa pakolaisten 

puhumista SPR:n avustuslentojen kyytiin.  

 



73 
 

 

Nämä piirteet ovat hämmästyttävän yhteneväiset Anttilan (1993) esiin tuomien, 

suomalaisuuden sosiaalisen representaation muodostavien ihanteiden kanssa. Anttilan 

tutkimuksissahan keskeisiksi suomalaisuuden ihanteiksi nousivat juuri sitkeys ja 

peräänantamattomuus, sekä työn ja koulutuksen arvostus. 

 

Ponnistelujen onnellisena lopputulemana siintää harmoninen ”taviselämä” Suomessa. 

Sitä korostetaan eri tavoin, usein nostaen esiin asumiseen ja arjen rutiineihin liittyvää 

”tavallisuutta”, joka muistuttaa paljolti keskivertosuomalaisen elämää: 

Mogadishusta Somaliasta Suomeen vuosi sitten paennut Elmi Safia Abdikar 
asuu nyt neljän lapsensa ja sisarentyttärensä kanssa neljän huoneen ja keittiön 
kerrostaloasuntoa Lohjan keskustassa.  

Parin viikon Lohjalla asumisen aikana Safia on saanut elämän päällisin puolin 
raiteilleen: hän käy ammattikurssikeskuksessa suomenkielen kurssia, tytöt ja 
kaksi vanhinta poikaa käyvät koulua ja nelivuotias kuopus pääsi päiväkotiin. (I) 

Nurin perheen arkipäivä on vakiintunut tuttuihin uomiin: aamulla lapset 
päiväkotiin, Nuura kielikurssilleen ja Abdi Ahmed opiskelemaan. Koko perhe on 
neljän maissa kotona. Ruokailun jälkeen käydään yhdessä ulkona, kulutetaan 
iltaa lasten leikeissä ja isän opiskelussa. (XVI) 

 

6.2.3 Ylpeys ja ennakkoluulo 

 

Edelliset identiteettipositiot – traagiset uhrit ja sinnikkäät selviytyjät – ovat olleet 

voittopuolisesti positiivisia, mutta aineistosta löytyy myös useita negatiivista 

identiteettiä rakentavia piirteitä. Näistä yksi peilaa tavallaan edellä mainitun 

omanarvontunnon kääntöpuolta; somalit esitetään nirsoina, vaateliaina ja 

epäkiitollisinakin, odottamassa suomalaisilta enemmän kuin on sopivaa, suorastaan 

passausta: 

Joissakin pakolaiskeskuksissa käy siivooja joka päivä. Tilanne olisi toinen, jos 
kaikilla olisi omat vessansa ja suihkunsa (IX) 

Palveluiden puute kiristää tunnelmaa (otsikko) 
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Porvoon maalaiskunnassa sijaitsevassa pakolaiskeskuksessa asuvan Faisal Ali 
Farahin mielestä mikään ei toimi kunnolla. Palveluita on karsittu ja laitteistot 
puutteellisia.  

Pikkupuutteita Ölstenissä on Faisalin mielestä lukemattomia /…/. 

"Kun Somaliasta tuli 1990 syksyllä pakolaisia, meiltä puuttui selkeä linjaus, 
miten näitä asioita hoidetaan. /…/ Alkusählingissä tehtiin enemmän kuin oli 
tarpeen." (suomalainen vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja) (XI) 

Suomalaisten on sitten asetettava kapinalliset paikalleen: 

Keskuksen työntekijöiden tehtävänä ei ole paikkojen siivoaminen.(IX) 

"Lähtökohtana yhdenmukaistaminen", Engström sanoo. "Samat palvelut 
tarjotaan kuin sinulle, minulle ja mattimeikäläiselle." /…/ 

”Auttaminen ei nyt välttämättä tarkoita, että olisi tarkoitus passata täysi-ikäisiä 
ihmisiä”./…/ 

"Saattaahan heille loskaisella ilmalla tulla mieleen, että autot täällä seisovat tyhjillään. 
Mutta meidän on ajateltava, kuinka Suomessa hoidetaan ylipäätänsä 
toimeentulotuen piirissä olevien ihmisten asioita. Eihän suomalaisiakaan 
kuljeteta esimerkiksi urheiluhallille."  (XI) 

Teksteissä tuodaan myös esille suomalaisten ennakkoluuloja somaleihin liittyen, joko 

toimituksellisessa aineistossa tai sitaattien muodossa. Somalit mm esitetään epäsiisteinä: 

Siivouksesta syntyi nujakka Nastolan pakolaiskeskuksessa. Pakolaisilta evättiin 
toimeentuloturva kunnes paikat siivotaan (otsikko) 

Osa yleisistä tiloista on ollut niin siivottomassa kunnossa, että keskuksessa on 
pelätty jopa rottien ilmestyvän paikalle. (IX) 

Paikalle osunut siivooja osoittaa pesukoneen rikkoutunutta sulkulaitetta.  

"Ei se pelaa, jos se rikotaan. Kyllä sitä sanotaan, että pitäisi olla ystävällinen ja 
passata. Tulkaa joskus katsomaan tätä saunaa viikonvaihteen jälkeen. Peilit ja 
penkit on rikottu. Hyvä sitä on sanoa, että olkaa ystävällinen, kun ei tarvitse itse 
paskoja korjata."  /…/ 

Lukollisista ruokalokeroista osa on rikki. Vetolaatikoista puuttuu etulauta, hellat 
ovat mustan karstan peitossa ja astiat suureksi osaksi lohkeilleita. (XI) 
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Myös somalien oletettu laiskuus tai joutenolo tulee yleisönosastonkirjoitusten lisäksi 

esille toimituksellisessa aineistossa – joskin toimittaja esittää kannanotot sitaatin 

muodossa ja välttää siten vastuun niiden totuusarvosta: 

”Osa on sellaisiakin, että etsivät missä pääsisivät helpommalla, senkun 
makailevat hotellissa, meidän rahoilla." 

"Pääsevät hotelliin asumaan, ruoka tuodaan eteen ja siivotaankin; hyvä ettei 
takapuolta käydä pyyhkimässä." (IV) 

Somalit myös tappavat aikaa, myös suomalaisten vetelehtijöiden kansallisharrastuksen, 

peliautomaattien parissa: 

Kahvilassa pelaavat valkealaiset ja somalit jo vierekkäisillä automaateilla. (IV)  

Pahimmillaan somalit kuvataan aggressiivisina tai rettelöintiin taipuvaisina, jopa 

suorastaan verenhimoisina. Erityisesti tämä kuva välittyy jutussa, jossa kuvattiin 

Nastolan pakolaiskeskuksessa olleita levottomuuksia, joihin olivat syyllistyneet 

ilmeisesti niin suomalaiset kuin somalitkin (X). Jutussa kuvattiin nuorten miespuolisten 

suomalaismiesten kertomuksiin tukeutuen seikkaperäisesti somalien väitettyä 

väkivaltaisuutta, johon olisi jutun mukaan liittynyt pitkittynyttä pahoinpitelyä, uhrien 

hakkaamista ”parimetrisillä puukepeillä” tai kivillä kunnes toinen uhreista oli ”yltä 

päältä veressä”. Vain paikalle tulleiden vartijoiden väliintulo oli keskeyttänyt uhkaavan 

tilanteen. Erikoisen tapauksesta tekee se, että HS:n myöhemmässä artikkelissa 

esitettyjen tietojen mukaan tapaus ei lopulta johtanut syytteisiin niin epäillyn kivityksen 

kuin epäiltyjen pahoinpitelyjenkään osalta. Oikaisua ei kuitenkaan lehdessä ollut, tai 

juttua jossa olisi todettu epäilyjen olleen aiheettomia.  

 

Monet somaleille attribuoiduista negatiivisista piirteistä, kuten epäsiisteys, laiskuus ja 

uhkaavuus, ovat Luostarisen (1992) esiin tuomia vihollisen stereotyyppiin sisällytettyjä 

piirteitä, samoin kuin seuraavassa piirreryppäässä esiin tuotu nopea lisääntyminen ja sitä 

kautta rakennettava kuva vihollisen ekspansiivisuudesta. 

 

Tämän pelottavankin kuvan vastapainoksi toisissa teksteissä päinvastoin korostetaan 

somalien rauhantahtoisuutta – tällöin usein somalihaastateltavaan nojaten: 
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"Pakenimme Somaliasta väkivaltaa; emme halunneet tappaa tai taistella ketään 
vastaan. Halusimme säilyttää henkemme ja ajattelimme Suomen olevan 
puolueeton, rauhallinen maa”. (VIII) 

Pakolaisvastaisuus on muslimista käsittämätöntä. Islaminuskoisena Nur 
kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia uskontoja. (XVI) 

Erityisesti jälkimmäinen esimerkki poikkeaa vahvasti tiedotusvälineiden nykyään usein 

antamasta kuvasta islamista terroristien uskontona. 

 

6.2.4 ”Ihminen tarvitsee ihmisiä elääkseen” 

 

Alaotsikon sitaatti on peräisin eräältä somalihaastateltavalta tämän aineiston 

ulkopuolelle jääneestä jutusta – Mäntsälän asuntomessuilla haastateltu somali ilmaisi 

siinä ihmetyksensä siitä, miten voisi asua metsän keskellä niin kaukana muista. 

Yhteydestään irrotettuna sitaatti kuvastaa tässä seuraavaa piirrerypästä, jossa yhdistyvät 

somalien kuvailtu sosiaalisuus, avoimuus, yhteisöllisyys, perhekeskeisyys ja 

yleisemmin tunteikkuus.  

 

Somalit kuvataan avoimiksi ja kommunikatiivisiksi, joskin kielitaidon puute häiritsee 

tämän piirteen toteuttamista: 

Miten mielellään he kertoisivatkaan kaiken! (I) 

Yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin pidetään tiiviisti, vaikka rajojen ylitse: 

Vuorokausirytmiin kuuluvat pitkät aamu-unet, sillä yö on yhteydenpidon aikaa. 
Silloin on helpointa tavoittaa puhelimitse sukulaisia ja ystäviä eri puolilta 
maailmaa (I) 

Siuntiossa olevat turvapaikan hakijat ovat olleet puhelimitse yhteydessä 
Moskovaan jääneisiin maanmiehiinsä ja tiesivät odottaa heitä Tallinnan 
kautta.(V) 

Maanmiehiin suhtaudutaan lämpimästi, ja tapaamiset ovat iloinen asia ankeista 

olosuhteista huolimatta: 

Siuntiossa turvapaikkaa odottavat somalit toivottivat maanmiehensä lämpimästi 
tervetulleiksi Suomen pakkasiin maanantai-iltana (V) 
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Hautajaistapahtuma oli sekoitus surua ja jälleennäkemisen iloa miesten 
syleillessä lämpimästi toisiaan ja vaihtaessa kuulumisia ja kokemuksia. (VII) 

Tunteita ei peitellä tavattaessa: 

Siuntion somalit ottivat tulijat riemuiten vastaan /…/ Jännittynyt odotus päättyi 
riemunkiljahduksiin, suudelmiin ja iloisiin halauksiin kun Tallinnan laivalla 
Suomeen saapuneet somalit myöhään maanantai-iltana saapuivat Siuntion 
Tyyskylän vastaanottokeskukseen. (V) 

Somaliyhteisön yhtenäisyyttä ja laajuutta korostetaan: 

Somalia on sisällissodan repimä, mutta sotaa paenneet ovat tovereita 
huolimatta siitä, mistä osasta maata he ovat tulleet. (XV) 

Hautajaismatkalle olisi monista pakolaiskeskuksista ollut tulossa paljon 
enemmänkin miehiä. Kaikille ei kuitenkaan pystytty järjestämään kuljetusta eikä 
pikkuruiselle hautausmaalle olisi juuri suurempaa joukkoa mahtunutkaan. (VIII) 

Somalialaisten lämmön ja sosiaalisuuden vastakohtana esiintyy suomalainen 

syrjäänvetäytyvyys: 

Somalit ihmettelevät suomalaisten muodollista elämää. Vaikka olisi ystäviä, ei 
voi piipahtaa kylään sopimatta etukäteen. (XVI) 

Erityisen vahvana teksteissä tuodaan esille somalien perhekeskeisyys ja lapsirakkaus, 

sekä tietyssä mielessä ’sikiävyys’ eli perheiden suuri koko. Perheen vuoksi ollaan 

valmiita mihin vaan: 

”Olen valmis allekirjoittamaan kaikki mahdolliset paperit, jos vain pääsisin 
perheeni luokse." (XIII) 

Lapsien merkitystä korostetaan monissa teksteissä: 

”Lapset ovat tulevaisuus”.(XII) 

"Lasten tulevaisuus on äidin elämä", Amram Mohamed sanoo. "Kun lapseni 
eivät käy koulua eivätkä saa riittävää hoitoa, ei minullakaan ole tulevaisuutta." 
(XIII) 

Perhekäsitys on laajempi kuin suomalaisilla yleensä: 
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Somalien sana "perhe" viittaa laajaan sukulaisjoukkoon, ja esimerkiksi tädit ja 
sedät ovat keskeisessä asemassa sisarustensa lasten huoltajina. (XVII) 

Myös perheiden suureen kokoon viitataan monissa yhteyksissä: puhutaan katraista (I), 

tai tuodaan muuten esille lasten lukumäärä tai asuntojen riittämätön koko isojen 

perheiden tarpeisiin. 

Tässä perheessä riittää seuraa yllin kyllin (XII) 

Pienessä kaksiossa Pikku-Huopalahdessa käy vilske. (XIV) 

Abridizaakin perheessä on 11 lasta. Isä kuoli sotaan. Abridizaak ja neljä muuta 
lasta tulivat ensin Suomeen tätinsä kanssa. Äiti ja loput lapset tulivat 
myöhemmin. (XV) 

Edellä on jo tuotu esille, että perheiden suuren koon ja somalien nopean lisääntymisen 

voidaan katsoa olevan myös osa stereotyyppistä viholliskuvaa jonka yhtenä piirteenä on 

ekspansiivisuus. 

 

Huoli perheestä painaa tai kuluttaa suurta osaa haastatelluista joiden sukua on edelleen 

somaliassa. Sukulaisten kohtaloa surraan ja toivotaan, että perheet pääsisivät yhteen: 

Varjon perheen uuteen onneen langettaa tieto siitä, että loput suvusta jäi sodan 
jalkoihin /…/ 

”Heillä suurella osalla on vaimo ja lapsia yhä Somaliassa. He ovat jatkuvasti 
huolissaan, eivät pysty nukkumaan eivätkä keskittymään mihinkään. Uutiset 
Somaliasta vielä lisäävät heidän ahdistustaan."  

Diesow arvelee, että viranomaiset eivät ymmärrä, minkälaista tuskaa he 
aiheuttavat näille ihmisille, kun perheiden yhdistämistä haudotaan kuukausia 
byrokratian rattaissa.  (XIV) 

Aineistossa siteerataan myös tutkimusta tämän puolen tärkeydestä somaleille: 

Tutkimuksen mukaan vaikeudet perheiden yhdistämisessä ovat somalien suurin 
tyytymättömyyden aihe.  (XVII) 
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6.2.5 Oma maa mansikka, muu maa mustikka 

 

Yksi selkeä huomio otsikoiden sisällönerittelyn perusteella oli se, että 

kokonaisaineistosta poiketen somalien osalta teemaksi nousi usein paluumuutto 

somaliaan. Tämä teema jatkuu tarkisteltaessa artikkeleita lähemmin, ja useat jutuista 

käsittelevät jossakin muodossa somalien koti-ikävää tai halua palata takaisin heti kun se 

on mahdollista. Monet haastateltavat korostavat tätä: 

"Eivät somalit ole tulleet Suomeen jäädäkseen. Meidän on ollut pakko lähteä 
henkemme kaupalla pakoon hallituksen sortoa ja uskon, että meistä jokainen 
haluaa palata takaisin kotimaahan heti, kun se on mahdollista", vakuuttaa 
Abdulkadir Mohammed Diesow, Somaliasta viime kesänä Suomeen paennut tv-
toimittaja. (II) 

Hän ja Mohamed ja monet muut uskovat lujasti, että heidän maansa olot 
järjestyvät ja että he voivat palata koteihinsa. (VII) 

Opinnoista olisi molempien mielestä paljon apua, kun rauha jonakin päivänä 
tulee Somaliaan ja jälleenrakentaminen pääsee käyntiin. (XIV) 

Kaikille asia ei kuitenkaan ole yhtä yksinkertainen, ja lasten tulevaisuus erityisesti 

mietityttää: 

"Suku ja Somalia täytyy unohtaa, kuolevat jos kuolevat", Tifo sanoo. "Siellä ei 
ole mitään jäljellä, elämä on täällä. Lapset ovat tulevaisuus. Jos heistä tulee 
suomalaisia, voin sanoa, että kiitos Suomi, kiitos suomalaiset. Tietysti haluaisin 
kotiin, mutta en pakota lapsiani lähtemään. Lapsille uuden elämän aloittaminen 
jälleen kerran olisi vaikeaa."  

Lasten ei haluta kuitenkaan unohtavan juuriaan: 

"Lapset ovat vaarassa unohtaa, keitä ovat. Heitä uhkaa oman identiteetin, oman 
elämäntavan ja kulttuurin menettäminen. He eivät saisi unohtaa, että heillä on 
oma maa ja kansa", Diesow Abdulcadir Mohamed sanoo. (XV) 

Isänmaallisuus ilmenee tuttujen määrittäjien (kieli, kulttuuri, symbolit, ruoka) kautta: 

"Somaliassa on yksi somalikansa, jolla on yksi yhteinen somalin kieli, yhteinen 
kulttuuri ja uskonto. Nostamme täällä joka päivä yhteisen lipun salkoon ja 
laulamme kansallislaulun", Diesow sanoo. /…/ "Kotimaa on arvokkain asia, oli 
muualla hyvä tai huono. Halu olisi sinne takaisin", Diesow sanoo.  (XV) 
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Eniten Nur sanoo kaipaavansa kamelinmaitoa, lämpimänä kuohuvaa ja 
muutaman tunnin seistyään jogurtiksi piiminyttä juomaa, joka parantaisi kaikki 
vatsavaivat - koti-ikävänkin. (XVI) 

Nämä määrittäjät ilmentävät yhtä Wodakin (1999, 30-31) esittämistä, kansallista 

identiteettiä tuottavan diskurssin sisältöteemoista: yhteisen kulttuurin konstruoimista 

kielellisesti juuri kielen, uskonnon ja arkipäivän kulttuurin kautta. 

 

6.3 Somalit Suomessa 20 vuotta 

 

Uudemman aineiston muodostaa keväällä 2010 ilmestynyt kuusiosainen juttusarja 

Somalit Suomessa 20 vuotta (aineiston artikkelit XVIII-XXIII). Suppeampana 

aineistona se ei toki mahdollista pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä uutisoinnin 

muutoksesta, mutta antaa kuitenkin mahdollisuuden tarkastella rajallisemmassa määrin, 

rakennetaanko teksteissä identiteettejä samoista aineksista kuin varhaisemmassa 

aineistossa. Osin esille nostetaankin samoja piirteitä, mutta myös uusia on tullut 

mukaan. Teemoiltaan jutut käsittelevät Suomeen sopeutuneen somalin menestystarinaa, 

islaminuskoa ja erityisesti radikalisoitumista, suurperheiden asumisongelmia, 

työllistymisen ongelmia, kulttuuria sekä somaliväestön kasvua, perheenyhdistämistä ja 

paluumuuttoa.  

 

 

6.3.1 Kaikuja menneisyydestä 

 

Jo teemojensakin perusteella esille nousevat jo 90-luvun aineistosta tunnistetut ja edellä 

esitellyt piirteet selviytyvistä, suurperheellisistä sekä isänmaallisista somaleista. 

 

Selviytyjistä maalataan kuvaa uudessa aineistossa samojen menestystekijöiden kautta 

kuin 90-luvun alussa: koulutusmyönteisyys ja työnhaluisuus nousevat esille.  

Nyt hän opiskelee kirurgiseksi sairaanhoitajaksi, tienaa rahaa myymällä 
hampurilaisia, katsoo televisiosta lätkää ja käy moskeijassa rukoilemassa. Usein 
mukana on 26-vuotias Aden Ahmed Hassan.  
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Myös Aden on päässyt eteenpäin Suomessa, vaikka työpaikka on joskus 
tyssännyt siihen, kun hän on puhelimessa kertonut nimensä. Nyt hän opiskelee 
Hankenissa (hänet laitettiin lapsena ruotsinkieliselle ala-asteelle), kuuluu 
Rkp:hen ja työskentelee lentoaseman turvatarkastajana. (XIX) 

28-vuotias Nasro Yusuf valmistui lähihoitajaksi viime vuonna. Hän oli ollut 
kolme vuotta oppisopimuksella Kustaankartanossa ja sai samalta osastolta 
työpaikan. /…/ 

Somaliassa koulu loppui sotaan, mutta Suomessa on opiskeltu sitäkin enemmän.  

Espoossa Entressen kirjastossa aikaa viettävä mies kaivaa repustaan pinon 
opintotodistuksia. On kielikurssia, maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta ja 
elektroniikka-asentajan paperit. /../ 

Nyt hän on ollut työtön viitisen kuukautta. "Ihan kaikki työ käy", hän sanoo. 
(XXI) 

Uutena selviytyjän tarinan piirteenä nousee esille maanpuolustushalukkuus – onhan 

kahdenkymmenen vuoden aikana somaliyhteisöön tullut jäseniä jotka ovat saaneet 

suomen kansalaisuuden ja tulleet armeijaikään: 

Kateeksi ei käy. Kuinka Afrikasta tai Lähi-idästä tullut nuori muslimimies 
ylipäätään voi todistaa sopeutumishalunsa?  

No, hän voi vaikka lähteä Vekaranjärven varuskuntaan tykkimieheksi, kuten 25-
vuotias somalialainen Mohamed Abdirashid Awad. (XIX) 

"Nuoret tutustuvat toisiinsa kouluissa ja armeijassa. Pikkuhiljaa asenteet 
muuttuvat, kun huomataan, että olemme kaikki samalla lailla ihmisiä", Mukhtar 
Abib sanoo. (XXIII) 

Tavallinen elämä ja arki esitetään edelleen seesteisenä päämääränä, onnellisuuden 

tuojana selviytyville somaleille: 

Iltavuoro Kustaankartanon vanhustenkeskuksen dementiaosastolla alkaa 
kahvinkeitolla. Kupit on katettu, pöydässä on pullapitko.  

Lähihoitaja Nasro Yusuf auttaa osaston hiljaisia asukkaita pöytään, kaataa 
kahvia, tarjoaa sokeria, syöttää pyörätuolissa istuvalle miehelle viiliä, 
maanittelee tätä syömään vielä vähän. (XIX) 

 

Myös somalien sosiaalisuus nousee esille uudessakin aineistossa: 
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Somaliassa koti laajenee seinien ulkopuolelle, suomalaisessa kerrostalossa 
elämä käpertyy asunnon sisälle.  

"Se, että naapurien kanssa ei olla tekemisissä, on monelle ollut suuri 
hämmästyksen aihe", sanoo tutkija Hanna Dhalmann Helsingin yliopiston 
maantieteen laitokselta. (XX) 

 

Suuri lapsiluku ja suurperheiden ongelmat ovat myös yhä esillä: 

Kuusilapsisen perheen nuorin tytär on vastikään muuttanut kotoa. Isä Abukar 
Aweys asuu toisen somalimiehen kämppäkaverina.  

"Haluaisin asua perheeni kanssa, mutta tässä asunnossa ei ole tilaa", hän 
sanoo. /…/ 

Tilanpuute on yhteinen ongelma Suomessa asuville somaliperheille.  

Helsingissä somalien asunnot ovat noin seitsemän neliömetriä suurempia kuin 
koko väestön, mutta yhtä asukasta kohden tilaa on alle puolet siitä mitä muilla.  
/…/ 

Somaliperheiden keskimääräinen lapsimäärä on kaksinkertainen koko väestöön 
nähden. Toisaalta perheistä vain pieni osa on erittäin suuria.  

Pääkaupunkiseudulla noin joka kahdeksannessa somaliperheessä on seitsemän 
lasta tai enemmän. (XX) 

Somaliväestö kasvaa vauhdilla (otsikkko) /…/ 

 Esimerkiksi Helsingin seudulla syntyvyys on viime vuosina selittänyt noin 
puolet somaliväestön kasvusta.  (XXIII) 

Halu palata takaisin Somaliaan ja isänmaallisuus nostetaan myös esille – sarjan 

viimeinen artikkeli painottuu kokonaan tälle teemalle, ja sitä varten haastatelluista 23 

somalista vain kolme ilmoittaa, että haluaisi jäädä Suomeen, vaikka Somaliaan tulisi 

rauha. 

Espoolainen Amina Mohamed, 37, toivoo, että Somaliaan tulisi rauha.  

Silloin hän voisi palata synnyinkaupunkiinsa Mogadishuun, josta lähti 
sisällissotaa pakoon marraskuussa 1990, vajaat 20 vuotta sitten.  (XVIII) 



83 
 

 

Somaliasta kaivataan aurinkoa, parempaa ilmastoa, sukulaisia ja ystäviä – tai sitten 

synnyinmaa nyt vaan pysyy rakkaana: 

"Somalia on minulle oma maa, vaikka olen asunut Suomessa jo 20 vuotta ja olen 
Suomen kansalainen."  

"Olen asunut Suomessa 18 vuotta. Somalia on ainutlaatuinen ja rakas kotimaa. 
Ei mikään korvaa kotimaata!"  

"Osa sukulaisistani asuu yhä Somaliassa. Suomessakin sanotaan, että oma maa 
mansikka, muu maa mustikka."  

 

6.3.2 Sillanrakentajia vai fundamentalisteja? 

 

Uudemmassa aineistossa tuli mielenkiintoisella tavalla esille kaksijakoinen kuva 

somaleista toisaalta sillanrakentajina kulttuurien välillä, toisaalta taas ehdottomia, 

fundamentalistisia (uskonnollisia) käsityksiä omaksuneina konservatiiveina. Joissakin 

jutuissa kuvattiin, miten somalit olivat vuosien varrella rakentaneet suhteita 

suomalaisiin ja pyrkineet edistämään somaliyhteisön integroitumista Suomeen: 

Vastaanottokeskusten työntekijät veivät somaleita kouluihin, missä lapset saivat 
silittää tummaa poskea ja kokeilla, tarttuuko käteen väriä. Kerran Haminassa 
Amina Mohamedille tuli pikakomennuskin: alakoululaiset olivat säikähtäneet 
pahan kerran, kun koulun kentälle oli ilmestynyt mustia miehiä pelaamaan 
jalkapalloa.  

"Luulivat ihmissyöjiksi." (XVIII) 

Kirjoitustyö on alussa eikä Ahmed halua puhua vielä elokuvien sisällöstä. Sen 
hän paljastaa, että ne käsittelevät tavalla tai toisella somalien kulttuuria.  

"Haluan kertoa siitä ihmisille. Suomalaiset eivät vieläkään tiedä siitä mitään, 
vaikka olemme asuneet täällä jo kaksikymmentä vuotta." /…/ 

Ahmed toivoo, että hänen työnsä avaisi ovia muillekin somalialaisille 
taiteentekijöille Suomessa.  

Somaliyhteisö on asunut Suomessa jo kaksikymmentä vuotta, mutta 
suomalaisessa kulttuurielämässä se on yhä melko näkymätön. (XXII) 
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Toisaalta teksteissä kulki myös teema, joka ei varhaisemmassa aineistossa juurikaan 

noussut esille: jyrkän konservatiiviset, jopa uskonnollista fundamentalismia edustavat 

mielipiteet, jotka esitetään suomalaiseen yhteiskuntaan huonosti sopeutuvana: 

En tyytynyt jäämään miehen taakse kotiin ja keittiöön. Se on somalikulttuurissa 
paha”, hän tulkitsee (XVIII) 

Nyt hän uskoo sunnien erittäin vanhoillisiin tulkintoihin islamista. Osa hänen 
ajatuksistaan hämmentää, kuten käsitykset evoluutiosta: apinat polveutuvat 
ihmisistä, jotka tekivät miljoonia vuosia sitten syntiä Allahia vastaan, ja Allah 
muutti heidät apinoiksi.  

Tai miehen ja naisen rooleista: "Suurin ongelma Suomessa on, että 
somalialaiset naiset ajattelevat olevansa vapaita ja voivansa tehdä mitä 
haluavat. He ovat vieneet mieheltä kunnian olla vastuussa kaikesta siitä, mitä 
nainen syö, mihin hän pukeutuu tai mitä lapsille opetetaan." (XIX) 

 

Sarjan toinen artikkeli on kaikkiaan erikoinen, sillä se ei kuvaa varsinaisesti 

somaliyhteisön sopeutumista Suomeen vaan uskonnollista fundamentalismia ja ääri-

islamilaisuutta yleensä. Jopa haastateltavista pari on taustaltaan muita kuin somaleja. 

Artikkeli selittyneekin sillä muutoksella, mikä tiedotusvälineissä ja maailmassa 

yleensäkin on tapahtunut syyskuun 2001 jälkeen: ääri-islamilaisuudesta ja siihen 

liitetystä terrorismista on tullut pysyvä leima, josta on vaikea päästä eroon aina kun 

yleensä islamilaisuudesta ja muslimeista puhutaan. Tässäkin aineistossa terrorismi 

nostetaan esille: 

Helsingin yliopiston sudanilainen tutkija Kuel Jok väitti helmikuussa, että 
somalialainen al-Shabab-terroristijärjestö värvää Suomessa asuvia nuoria 
somaleja sotaan Somalian hallitusta vastaan. Suojelupoliisi pyysi alkuvuonna 
eduskunnalta 1,7 miljoonaa euroa, jotta se voisi lähettää poliiseja pysyvästi 
Afrikkaan ja Lähi-itään pysäyttämään mahdolliset Suomeen matkustavat 
terroristit. /…/ 

Jotkut tähän juttuun haastatelluista somalialaisista, kuten nuori Abdillahi, 
arvioivat, että Suomessa on "aika paljon" al-Shababin kannattajia. He tosin 
korostavat, että kannatuksessa ei ole kyse terrorin kannattamisesta, vaan siitä, 
että osa Suomen somaleista edustaa samoja klaaneja, jotka ovat enemmistönä 
al-Shababissa.  (XIX) 
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Islamilaisen maailman kahtiajako radikalisoituneeseen ja maltillisempaan osaan 

heijastuu näin myös Suomen somalialaisyhteisöstä piirrettyyn kuvaan, vaikka 

toistaiseksi radikalisoituminen on meillä vähäistä. 

 

6.3.3 Uusi, uljas hybridi 

 

Jos maailmantilanne ja islamilainen politiikka ovat vaikuttaneet fundamentalismin 

nostoon esiin yhtenä somalirepresentaation rakennusosana, on toinen aineistosta selvästi 

uutena tullut piirre seurausta siitä, miten aika tekee luonnollisesti tehtävänsä yksilöiden 

ja yhteisön sopeutumiseksi. Kahdessakymmenessä vuodessa somaliväestön identiteetti 

on muuttunut ja kehittynyt, ja on syntynyt uusi sukupolvi, joka on aivan eri tavalla 

sopeutunut Suomeen, suomalaistunut – säilyttäen kuitenkin myös omaleimaisuutensa. 

Lausetasolla tätä ilmaistaan rinnastuksin, joissa ’tavallisten’, ’suomalaisten’ elementtien 

rinnalle nostetaan somalien kulttuurille tai uskonnolle tyypillinen piirre, kuten ”hän 

opiskelee kirurgiseksi sairaanhoitajaksi, tienaa rahaa myymällä hampurilaisia, katsoo 

televisiosta lätkää ja käy moskeijassa rukoilemassa” missä opiskelu, työ ja jääkiekko 

saavat jatkoa islaminuskosta. 

 

Suomalaisuuden keskeisenä määrittäjänä on luonnollisesti sauna. Kun tulijoista se 

vaikutti vielä maanpäälliseltä helvetiltä, on siitä nyt tullut osa unelmaa onnesta: 

Ensi kosketuksensa saunaan Amina Mohamed sai helmikuussa 1991 
Kuusankoskella. Tulokkaat oli siirretty Kouvolan liepeille Valkealan 
vastaanottokeskukseen, missä Punaisen ristin työntekijät hankkivat heille 
eräänlaisia Suomi-kummeja.  

Yksi kummeista, kuusankoskelainen yksinhuoltajamies, kutsui Amina 
Mohamedin ja tämän miehen sekä muutaman muun somalin kylään. Mies pani 
saunan lämpiämään ja ilmestyi aikanaan ilkosen alastomana kutsumaan 
kylpemään. Se oli sokki, Amina Mohamed muistaa.  

Yksi somalinaisista rohkaisi mielensä ja läksi lauteille, kunhan oli ensin 
varmistanut muilta, ettei isäntä vain raiskaa häntä. Kului pari minuuttia, ja 
nainen tuli ulos.  

"Helvetti!" kuului arvio. /…/ 
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Amina Mohamed haaveilee omasta saunasta Somaliassa (otsikko) 

Espoolainen Amina Mohamed, 37, toivoo, että Somaliaan tulisi rauha. Silloin 
hän voisi palata synnyinkaupunkiinsa Mogadishuun, josta lähti sisällissotaa 
pakoon marraskuussa 1990, vajaat 20 vuotta sitten.  

Mogadishuun hän rakentaisi oman saunan.  

"Suomalaiset tykkäävät ottaa saunan päälle kylmää olutta. Minä tykkäisin ottaa 
kylmää kamelinmaitoa, mutta sitä ei saa täältä." (XXIII) 

Nuoremman sukupolven haastateltavien puheenparsi ja ulkomuoto muistuttavat 

enemmän suomalaisnuorisoa yleensä, ja tapoja on muutenkin omaksuttu 

suomalaisnuorisolta: 

Vainikkalan raja-asemalla vaunuun astui univormupukuisia miehiä, jotka 
vaativat passia ja viisumia. Viisumia ei ollut, vain somalipassi. Sen tulokkaat 
ojensivat ja sanoivat: "Me olemme refugees, pakolaisia." Rajavartija oli hiljaa 
ja sanoi sitten: "Welcome to Finland!" "Ja me, että jes!" Amina Mohamed 
muistaa. (korostus oma) (XVIII) 

Pähkinärinteessa Vantaalla asuvan Abdillahi Farah Muhamedin tarina 
hiljentää. Elämänsä kuusi ensimmäistä vuotta hän eli kamelipaimenperheessä 
Somalimaalla. Nyt 21-vuotiaana hän näyttää jo siltä - isot kuulokkeet korvillaan 
ja pipo päässä -, miltä pääkaupunkiseudun nuoret näyttävät./…/ Teini-iässä 
meni lujaa. Abdillahi sopeutui suomalaiseen kulttuuriin niin, että ryyppäsi, 
käytti huumeita ja vaelteli yöt ulkona.  (XIX) 

Somalit ovat oppineet suomalaisen kanssakäymisen sääntöjä: 

Hän itse on todiste siitä, että harraskin muslimi voi omaksua härmäläisen 
elämänmenon. Hän on hiljainen kuin suomalaismiehet, ja hänellä on ainakin 
yksi peruspahe, jota somalialaisessa kulttuurissa ei hyväksytä: "Voi olla, etten 
moneen kuukauteen käy tapaamassa äitiä." (XIX) 

Abukar Aweysin perhe on jo tottunut asumistapojen eroihin. Naapureita 
moikataan, muuten elellään omissa oloissa. Ongelmia ei ole ollut. (XX) 

Abibin mukaan moni suomalaistunut somali on jo niin tottunut hiljaisuuteen, 
että ärsyyntyy äänekkäästä keskustelutyylistä. (XXIII) 

Naisten itsenäisempi asema on osa muutosta, ja se tuodaan esille erityisesti 

selviytymistarinoiden yhteydessä. Tämä heijastaa sitä kuinka selviytyjien odotetaan 

sopeutuvan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvoihin: 
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Amina Mohamed pitää eron perimmäisenä syynä itsenäistymistään. Hän ryhtyi 
pian Suomeen tulonsa jälkeen hankkimaan suomalaisia ystäviä ja kävi muun 
muassa aerobictunneilla ja perhekahvilassa. Ensimmäisen työpaikankin 
maahanmuuttajien asumisneuvojana hän sai ennen miestään.  

"En tyytynyt jäämään miehen taakse kotiin ja keittiöön. Se on somalikulttuurissa 
paha", hän tulkitsee. (XVIII) 

Yusufin iltavuoro loppuu kello 21. Tavallisesti hän hyppäisi Koivukylän-junaan, 
menisi kotiin miehensä luokse. Mutta tänään hän aikoo kiirehtiä 
Naistenklinikalle katsomaan siskonsa vastasyntynyttä poikaa.  

Aiotko jatkaa työntekoa sitten, jos saat itse lapsia?  

"Kyllä jatkan, en ole tottunut istumaan kotona."  (XXI) 

"Toivon, että työelämässä olevat naiset puhuisivat tuleville äideille, ettei 
perheen hankkiminen ole ainoa keino saada arvostusta yhteisössä", Abib sanoo.  
(XXIII) 

Hybridi-identiteetti ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen esitetään positiivisena, 

mutta toisaalta myös tekijänä, joka luo ristiriitoja selviytyjien ja huonommin 

sopeutuneiden (vanhempien) somalien välille: 

Amina Mohamed pitää eron perimmäisenä syynä itsenäistymistään. /../ 

Välirikossa oli samoja piirteitä kuin somaliperheissä tavallisissa vanhempien ja 
lasten riidoissa: Somaliasta saapuneiden vanhempien on Amina Mohamedin 
mukaan usein vaikea sulattaa Suomessa kasvaneiden lastensa uusia tapoja ja 
asenteita.  (XVIII) 

Ratkaisevin tekijä on kuitenkin aika. Suomeen lapsena tulleiden tai täällä 
syntyneiden somalien sukupolvelle arki on Dhalmannin mukaan selvästi 
helpompaa. Lapsia on vähemmän ja kielitaito parempi. (XX) 

Suomen somaliyhteisö muuttuu koko ajan. Abib uskoo, että Suomessa 
syntyneiden somalien sukupolvi on paitsi edellistä kielitaitoisempi, myös 
avarakatseisempi. (XXIII) 

Monoliittisen kuvan sijasta somaleja representoidaankin ainakin näiden kahden 

vaihtoehdon kautta: toisaalta yhteiskuntaan hyvin sopeutuneiden, selviytyjähybridien ja 

toisaalta syrjäytyneiden, mahdollisesti radikalisoituneiden yksilöiden kautta. 
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6.4 Entä sitten me? 

 

Vaikka tämän työn päähuomio onkin somalirepresentaatiossa ja somaleille 

rakennetuissa identiteeteissä, on yhtenä tutkimuskysymyksenä kuitenkin myös se, 

millaista kuvaa teksteissä piirretään suomalaisista. Keitä ja millaista on se kansa, joka 

somalit vastaanotti Vainikkalassa? 

 

Suomalaiset esitetään varhaisissa teksteissä vieraanvaraisina ja avuliaina: 

Tietenkin me olemme valmiit auttamaan somalialaisia lähimmäisiämme! /…/ 

Tähän mennessä Suomen kansa on osoittanut heille pelkkää 
vieraanvaraisuuttaan; heidät on toivotettu tervetulleiksi kaikkialle, mihin he 
tähän asti ovat menneet. (I) 

"Perniöläiset, SPR:n väki ja lääkärit sekä muut auttajat ovat olleet 
suurenmoisia ja olemme kiitollisia esimerkiksi Alin hautajaisjärjestelyistä (VII) 

Suomalaiset viranomaiset ja toimijat näyttäytyvät alussa hyvinä organisoijina ja 

järjestyksen ylläpitäjinä joskus kaoottisten ja huonosti organisoituneiden somalien 

rinnalla 

SPR on vuokrannut Valkealasta motellin lisäksi lämpimän teollisuushallin, 
johon voidaan sijoittaa tarvittaessa 2000 pakolaista. Halli on tyhjillään, mutta 
se voidaan Väilän mukaan ottaa käyttöön koska hyvänsä.  /…/ 

Punainen Risti joutui avaamaan Tyyskylän vanhaan kartanoon sijoitetun 
Siuntion keskuksensa suurten somaliryhmien vuoksi muutamia päiviä aiottua 
aiemmin. Kolmesta rakennuksesta kaksi on käyttökelpoisessa kunnossa, ja 
kolmatta pitäisi ryhtyä remontoimaan näinä päivinä.  

Keskuksen johtajan Pekka Nuutisen mukaan tulijoille on hankittu sängyt, 
vuodevaatteet ja ruokaa. Terveystarkastukset aloitetaan pikimmiten, eikä kukaan 
ole pikaisen sairasavun tarpeessa. (III) 

Keskuksen henkilökunta epäsi joiltakin pakolaisilta toimeentuloturvan, kunnes 
asukkaat ovat siivonneet yleiset tilat. (IX) 

Ajan kuluessa ja turvapaikan hakijoiden määrän lisääntyessä suomalaisen byrokratian 

toimimattomuus nousee ”hyvän vihollisen” asemaan, ja se esitetään kokemattomana, 

naiivina ja tehottomana, ja jopa tunteettomana, kovana ja kohtuuttomana. 
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Huomionarvoista on ehkä se, että nämä negatiiviset piirteet liitetään nimenomaan 

järjestelmään, systeemiin (yleensä muodossa viranomaiset), eikä yksittäisiin ihmisiin. 

Siuntiossa olevat turvapaikan hakijat ovat olleet puhelimitse yhteydessä 
Moskovaan jääneisiin maanmiehiinsä ja tiesivät odottaa heitä Tallinnan kautta. 
Punaisen Ristin edustajat sanoivat Siuntiossa maanantai-iltana, että heille ja 
suomalaisille viranomaisille Tallinnan kautta tulo oli yllätys. /…/ 

Suomi yritti vastaanottokeskuksen edustajien mukaan nyt ensimmäistä kertaa 
toteuttaa jo laivalla niin sanottua nopeutettua turvapaikakkakäsittelyä. /…/ 
Nopeutettu käsittely ei kuitenkaan toiminut, ja tulijat päästettiin pitkän laivalla 
olon jälkeen maihin vasta maanantai-iltana. (V) 

Näin Amran Mohamed miehineen päätyi maahan, jonka kokemattomuus 
pakolaisasioiden hoidossa hakee maailmalla vertaansa. Kokemattomuus haittaa 
erityisesti pakolaisten perheiden yhdistämistä. Kansainvälinen käsitys 
ihmisoikeuksista edellyttää, että perheenjäsenet saavat elää yhdessä, mutta jalo 
aate voidaan haluttaessa vesittää monenlaisin määräyksin. /…/ 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan hakemukseen tulee liittää muun 
muassa sekä hakijan että haettavien syntymätodistukset, talokirjaote kotimaasta 
ja aviopuolison osalta vihkitodistus. Ministeriö korostaa, että pakolaisen tulisi 
itse hankkia kyseiset asiakirjat.  

Ohjeet ovat sinänsä järkeviä ja välttämättömiä, mutta sotaolot muuttavat ne 
järjettömiksi. Miten asiakirjat hankitaan raunioituneen kaupungin 
väestörekisteristä?  

"Vaatimukset ovat melko tiukkoja, eivätkä esimerkiksi lasten nimet äidin 
passissa välttämättä riitä todisteeksi", Stenman sanoo.  (XIII) 

Diesow arvelee, että viranomaiset eivät ymmärrä, minkälaista tuskaa he 
aiheuttavat näille ihmisille, kun perheiden yhdistämistä haudotaan kuukausia 
byrokratian rattaissa. /…/ 

Perheiden yhdistäminen on osoittautunut vaikeaksi. Suomen päässä hakemukset 
ovat jumiutuneet ulkomaalaiskeskuksen byrokratiaan. Hakemuksia on vireillä 
pitkälti toista sataa, mutta päätöksiä on tänä vuonna syntynyt vasta 
parisenkymmentä. Somalien päätöksiä käsittelee yksi ihminen osa-aikaisesti. 
(XIV) 

 

Sen sijaan suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvä ahdasmielisyys ja rasismi uskalletaan 

liittää suoraan yksilöihinkin – ja siitä on teksteissä lukuisia esimerkkejä: 
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Paikallisia pisti vihaksi erityisesti se, että pakolaiset majoitettiin hotelli 
Walkealaan. Hotelli merkitsee suomalaiselle loma-aikaa ja luxusta. 
Vastaanottoasemalla käytiin uudenvuodenpyhinä uhkailemassa, ja vihamielinen 
kuva Valkealasta levisi uutisiin.  

Naapurikunnissa Valkealaa alettiin nimittää Mustialaksi. Siihen asti Kouvolan 
seudulla oli tyydytty hätyyttelemään mustalaisia.  /…/ 

Kouvolan Sanomien yleisönosastossa on käyty kiivasta keskustelua, jossa on 
vaadittu torjumaan pakolaiset. Heitä syytetään muun muassa 
rintamakarkureiksi, jotka pakenevat uhatusta kotimaastaan kuin akat. 
Elintasopakolaisia ja "kaiken maailman hiippareita" ei Kymenlaaksossa 
suvaittaisi. /…/ 

"Kaikki sais panna saman tien takasin. Tälleen ajattelee kaikki joiden kanssa 
olen puhunut", sanoo kahta lastaan ulkoiluttava Eila Seppälä.  /…/ 

"Pane hei värisuodatin päälle!" huutaa ohikulkeva suomalaisnuori 
valokuvaajalle.  (IV) 

Lohjan kaupunginvaltuustossa pakolaisten vastaanottopäätös syntyi melko 
yksimielisesti, muutamat valtuutetut vastustivat. Sitäkin enemmän pakolaisia on 
nuijittu paikallislehden yleisönosastossa. Pakolaisista on löydetty jotakin kautta 
syyllinen lähes kaikkiin pikkukaupungin ongelmiin aina kotihoidontuen 
kuntaosuuden vähenemisestä työttömyyteen ja lamaan asti. (XII) 

Pakolaiskeskuksen ulkopuolella asioidessaan somalit joutuvat usein tönimisen ja 
loukkausten kohteeksi. Poliisille tehty ilmoitus väitetystä suomalaisnaiseen 
kohdistuneesta raiskauksesta on myös kuumentanut tunteita.  

"Perkele pakolainen, go home!" ovat somalit kuulleet useamman kuin yhden 
kerran. (XIII) 

"Meillä on paljon ystäviä täällä Hauholla. He ovat somaleja. Ne huutelevat 
minulle ja minun veljelle Mikkelissä", isoveli selvittää hyvällä suomen kielellä. 
(XV) 

"Koulun pihalla sanottiin, että olet ruma neekeri. Tai kysyttiin, oletko 
kumivenepakolainen. Sitä en unohda koskaan", Abdillahi muistelee 
vantaalaishotellin ruokaravintolassa.  (XIX) 

Pahimmillaan rasismi yltyy aggressiivisuudeksi ja vakavammaksi oikeudelliseksi 

syrjinnäksi: 

Mohamed kertoo, että pari kuukautta sitten Helsingin rautatieasemalla vartijat 
haistattelivat, kävivät kimppuun ja sumuttivat kaasua naamaan. Paikalle 
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saapunut poliisi väitti Muhamedin potkineen toista vartijaa. "Samaan aikaan 
valuin verta, kun vartija oli lyönyt päin naamaa."  

Pian sotkua selvitetään käräjillä, mutta Mohamed ei usko somalialaisten olevan 
tuomioistuinten edessä samalla viivalla kuin kantaväki. Ei edes samalla viivalla 
kuin vaaleaihoiset maahanmuuttajat. (XIX 

 

Rasismin lisäksi teksteissä kuvataan suomalaisten lievempää pakolaisvastaisuutta ja 

ymmärtämättömyyttä tulijoiden motiiveista sekä taustoista ja vaikeuksista. 

Suomalaisten lähestyminen on tulijoille vaikeaa: 

Diesowin on ollut vaikea ymmärtää sitä hälyä, joka on noussut pakolaisten 
auttamisesta Moskovassa.  

"En minä eivätkä muutkaan maanmieheni osaa venäjää. Miten me olisimme 
pärjänneet ilman Moskovassa asuvien somalien apua? Mitä meidän sitten olisi 
pitänyt tehdä?", Diesow ihmettelee. (II) 

Kaupungin vuokrataloissa naapureita on vaikea lähestyä eikä lapsilla ole 
leikkitovereita.. (XVI) 

Toisaalta tuodaan esille myös suomalaisten joukossa esiintyvä suvaitsevaisuus ja 

myötätuntoisuus: 

"Kun toisilla on kerran hätä . . .", Tytti Raussi sanoo, ja Liisa Raussi on samaa 
mieltä. /…/ 

Viljo Pelttari asuu vanhustentalolla. Gallupien mukaan maalla asuvat 
eläkevaarit ovat eniten pakolaisia vastaan, mutta ei Pelttari:  

"Täytyyhän niittenkin jossain olla. Ja sopiihan tänne lisääkin, kun vaan siististi 
ovat."  /…/ Toivo Mäkinen hiihtelee kiistellyllä teollisuusalueella:  

"Kyllähän sen näkee, että hätä on kun tällaseen talveen tulee. Se 
teollisuushallijuttu oli naurettava. Mitä se nyt häiritsee alueen imagoa jos joku 
ihminen väriläiskänä marssii."  

Samoilla linjoilla on Sakari Oittinen, joka asuu aivan hotellin vieressä.  

"Ei minua häiritse, olen ihan neutraali. Eilen kävelin täällä lumipyryssä ja 
ajattelin, että ei tänne vapaaehtoisesti kukaan tule, kalliiseen ja kolkkoon 
maahan."  

"Ja hotellikin pelastui konkurssilta." (IV) 
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Abdi Ali Mohamed, Osman Abukar Hassan ja Liiban Mohamed Ali haluavat 
tuoda esiin kuitenkin, että kaikki suomalaiset eivät ole pakolaisia vihaavia 
rasisteja.  

"Meillä on kaikilla suomalaisia ystäviä, jotka käyvät tervehtimässä meitä. 
Häiritsijöitä on toistakymmentä ja kaikki tuntevat heidät ja heidän autonsa jo 
ulkonäöltä, kun he tulevat tänne. On kummallista, että häiriköille ei voida tehdä 
mitään", he ihmettelevät. (VIII) 

Ennakkoluulottomimpia ovat lohjalaislapset. Safian lapset ovat saaneet sekä 
koulussa että päiväkodissa suomalaisia ystäviä, joita tavataan vapaa-aikanakin. 
(XII) 

Toiseuden kautta suomalaisista piirtyy kuva jäykkinä, hiljaisina, syrjäänvetäytyvinä 

verrattuna sosiaalisiin, tunteikkaisiin somaleihin. Tätä tuodaan esille myös suorina 

sitaatteina: 

Kaupungin vuokrataloissa naapureita on vaikea lähestyä eikä lapsilla ole 
leikkitovereita.. (XVI) 

Hän itse on todiste siitä, että harraskin muslimi voi omaksua härmäläisen 
elämänmenon. Hän on hiljainen kuin suomalaismiehet, ja hänellä on ainakin 
yksi peruspahe, jota somalialaisessa kulttuurissa ei hyväksytä: "Voi olla, etten 
moneen kuukauteen käy tapaamassa äitiä." (XIX) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Somaliuutisointi ja sen muutos – pohdintaa 

 

Somalien saapuminen Suomeen 1990-luvun alussa oli suomalaisessa journalismissa 

avaintapahtuma, joka vaikutti myös myöhempään tapaan uutisoida maahanmuuttajista 

yleensä. Suuren yleisön somaleista saama kuva oli pääosin mediavälitteinen 

henkilökohtaisten kontaktien puuttuessa tai ollessa vähäisiä.  

 

1990-luvun alussa uutisointi keskittyi Helsingin Sanomissa maahanmuuttajien osalta 

yleensä vahvasti suomalaisen pakolaispolitiikan ja viranomaistoiminnan käsittelyyn: 40 

prosenttia aikavälillä 1.5.1990-30.4.1993 ilmestyneistä jutuista käsitteli 

viranomaistoiminnan tilaa, ulkomaalaislainsäädäntöä tai viranomaiskoneiston toimintaa. 

Tämä selittyy osin sitä taustaa vasten, että ajanjakso oli kansallisen 

maahanmuuttopolitiikan muotoutumisen aikaa. Ensimmäinen ulkomaalaislaki oli 

kylläkin säädetty jo 1983, mutta tutkimusajankohdan alussa oli juuri käyty keskustelua 

sen uudistamisesta. Ulkomaalaispoliittisen ohjelman laatiminen puolestaan kirjattiin 

hallituksen tavoitteisiin keväällä 1991.  

 

Kun tarkastellaan samana ajanjaksona ilmestyneitä somalispesifiä juttuja, nousee 

yleisimmäksi teemaksi kuitenkin otsikoiden perusteella uusien ryhmien saapuminen 

Suomeen. Tässä mielessä voidaan tosiaan puhua Esa Aallaksen termiä lainaten 

”somalishokista”: silminnähden poikkeavana vähemmistönä somalien saapuminen oli 

itsessään jo otsikoita synnyttävä tapahtuma, ja lisäksi somalit olivat ensimmäinen 

Suomen oloissa suurempi ryhmä ns spontaanipakolaisia. Tutkimusjakson alkupään 

tulijamääriin painottuva uutisointi vaihtui myöhemmin uutisoinniksi, joka keskittyi 

kuvaamaan somalien arkipäivän haasteita ja ongelmia uudessa asuinmaassaan. 

Tulijamäärien häipyminen vähitellen otsikkotasolta saa vahvistusta myös 

vuosituhanteen vaihteeseen sijoittuneen aineiston seurantatutkimuksesta (Raittila 2002, 

66-67), jonka mukaan tulijamäärät aiheena oli jäänyt kauas kärjestä niiden teemojen 

joukosta, jonka yhteydessä somalit tulivat mainituksi. Somalien arkipäivän haasteiden 
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käsittelyn lisäksi tämän tutkimuksen 90-luvun tutkimusjakson loppupuolella 

spekuloitiin jo somalipakolaisten paluusta takaisin kotimaahansa – aihe, mitä ei yleisellä 

tasolla maahanmuuttajauutisoinnissa esiintynyt lainkaan. 

 

Tarkasteltaessa somaliaiheista uutisointia lähemmin laadullisen analyysin avulla 

voidaan nähdä millaista kuvaa tulijoista uutisissa piirrettiin. Somalit representoitiin 

traagisten kohtaloidensa osin traumatisoituneina uhreina, tai toisaalta opinhaluisuutensa, 

työhalukkuutensa ja sinnikkyytensä avulla pärjäävinä selviytyjinä joiden haaveissa 

siintää normaali, suomalainen elämä. Somalit kuvattiin sosiaalisina, yhteisöllisinä ja 

perhekeskeisinä. Soraääniäkin kuitenkin löytyi: negatiivisina piirteinä somalien 

yhteydessä tuotiin esille epäkiitollisuus, laiskuus, epäsiisteys sekä vakavimmillaan jopa 

väkivaltaisuus. Kiinnostavaa on se, että negatiivisiin piirteisiin keskittyvät jutut olivat 

niitä, jotka luonteeltaan olivat lähinnä ns ”kovaa” uutista, kun taas feature-tyyppisten 

juttujen sävy oli yleensä selvästi positiivisempi. Vaikuttaisikin siltä, että näiden 

genrejen välillä menee selvä raja siinä millaisia identiteettejä ne somaleille rakentavat. 

Yksi tätä eroa selittävä tekijä on kenties uutiskriteerit: on yleinen sanonta, että 

positiivisista asioista ei yleensä saa uutista, kun taas negatiivisista saa. Samoin feature-

journalismin luonne tarinoita hyödyntävänä selittää sen, miksi niin traagiset kohtalot 

kuin selviytyjätarinat olivat niissä niin yleisiä. Uutisten ja feature-juttujen välinen ero 

osoittaa, että uutisointia ei tule pitää täysin monoliittisena, ja myös eri välineiden ja 

genrejen välillä on eroja. Positiivisena huomiona tutkijat ovatkin esittäneet mm, että 

visuaalisen journalismin osalta on alkanut jo muutos, jossa toiseutta käsitellään 

luonnollisemmin ja avoimemmin kuin tekstin puolella. Monikulttuurisuus esiintyy 

kuvissa paikoin jo luontevana, ei korostettuna tekijänä (Haavisto & Kivikuru 2009). 

 

Kiinnostava kysymys onkin millainen vaikutus tällä kovan uutisen ja featureaineiston 

kaksijakoisuudella on somaleista lehdistössä välittyneeseen kuvaan: jos samaan aikaan 

lehdissä on somalit negatiivisessa valossa esittäviä uutisia ja positiivisia kertomuksia 

tarjoavia taustajuttuja, kumpi vaikutelma jää päällimmäiseksi? Onko vaarana kenties se, 

että uskottavuusasteeltaan korkeat kovat, ”objektiiviset” uutiset jättävät päällimmäisen 

vaikutelman lukijoiden mieliin? Vai pystyykö tunteisiin vetoava feature-journalismi 

muokkaamaan mielikuvia tehokkaammin? Kuinka iso ero yleensä on uutisten ja 
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taustajuttujen lukijamäärissä: saavuttavatko ne yhtä laajan yleisön, ja lukevatko niitä 

samat ihmiset?  

 

Keväällä 2010 ilmestynyt Somalit Suomessa 20 vuotta -juttusarja houkutti 

tarkastelemaan somaliuutisointia diakronisesti: onko mikään muuttunut somalien 

Suomessaoloaikana, vai välittyykö heistä edelleen samankaltainen kuva uutisoinnissa? 

Rajallisemman aineiston tarkastelu näyttäisi osoittavan, että jonkinlaista muutosta 

somalien representoinnissa on kuitenkin tapahtunut kahdenkymmenen vuoden aikana – 

niin hyvässä kuin pahassakin. Jutuissa tarjotaan toki samojakin identiteettiaineksia kuin 

90-luvun alun uutisissa: traagiset tarinat esiintyvät edelleen, joskin ehkä painottuen 

tässä aineistossa enemmän selviytymistarinoihin. Selviytyjien kuvaa piirretään myös 

samoja elementtejä hyödyntäen: opinhalu ja työnteko ovat ne tekijät, jotka auttavat 

selviytyjiä integroitumaan yhteiskuntaan. Uusiakin konsteja menestymiseen kuitenkin 

tarjotaan, mm maanpuolustushenkisyys ja asevelvollisuuden suorittaminen auttaa nuoria 

somalimiehiä sopeutumaan uuteen kotimaahansa.  

 

Selviytymistarinat niin 90-luvulla kuin 2010-luvullakin kuvaavat mielenkiintoisella 

tavalla ilmiötä, jota Camilla Haavisto (2011) on kutsunut pedestalisoinniksi. Haavisto 

esittää, että selviytyjinä kuvatuista vähemmistön edustajista piirretään usein 

korostuneen positiivista kuvaa, mihin yhdistyy se, että heille annetaan piirteitä joita 

pidetään tyypillisesti suomalaisina, ja joiden ansiosta he ovat menestyneet. Tässäkin 

aineistossa vahvasti esille tuodut koulutusmyönteisyys ja työhalukkuus ovat juuri 

tällaisia tyypillisiä suomalaisia hyveitä. Haaviston mukaan pedestalisointi ei kuitenkaan 

ole ongelmatonta: samalla kun menestyjinä esitetyistä yksilöistä annetaan näennäisen 

positiivinen kuva, kuitenkin myös kontrolloidaan sitä, millaiseen me-ryhmään heidät 

hyväksytään. Vain meitä muistuttavat muut hyväksytään osaksi yhteiskuntaa, joka tätä 

kautta ei juurikaan ole muuttunut monimuotoisemmaksi. (Haavisto 2011, 184-5) 

 

Uutena piirteenä uutisoinnissa on vuoden 2001 tapahtumien seurauksena islaminuskon 

ja erityisesti radikaalin, poliittisen islamin nousu teemana. Vaikka somaliyhteisöä ei 

suoranaisesti kuvatakaan radikalisoituneena (eikä se sitä valtaosin myöskään ole), tuo 

tämän teeman käsittely somaliyhteisöstä kirjoitettaessa kuitenkin oman 
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lisäulottuvuutensa somaleille rakentuvaan identiteettiin. 90-luvun uutisissa ei lainkaan 

yhdistetty islamia terrorismiin, vaan terrorista puhuttiin vain Siad Barren hallinnon 

yhteydessä. Aineistossa on jopa esimerkki, joka vaikuttaa lähes mahdottomalta ajassa 

jälkeen syyskuun 2001: Islaminuskoisena Nur kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia 

uskontoja (XVI). Tämä osoittaa, miten syyskuun 2001 ja myöhemmät terrori-iskut 

esimerkiksi Espanjassa ovat omalta osaltaan olleet avaintapahtumia, jotka ovat 

vaikuttaneet myöhempään uutisointiin. 

 

2010-luvun uutisoinnissa rakennettiin somaleille myös identiteettejä, joissa yhdistyivät 

somalialaiset ja suomalaiset piirteet. Tällaisia hybridi-identiteettejä onkin pidetty 

globalisaation seurauksena, kun muuttoliikkeet lisääntyvät ja viestintäteknologia 

mahdollistaa vaikutteiden entistä helpomman ja nopeamman kulkemisen maiden ja 

kulttuurien välillä. Muun muassa Jan Nederveen-Pieterse näkee globalisaation olevan 

minäkuvan rakennusainesten lisääntymisen ja monipuolistumisen takana (Nederveen 

Pieterse 1995, 52). Hänen mukaansa hybriditeetti merkitsee laajaa valikoimaa 

moninaisia identiteettejä, siirtymiä ryhmästä toiseen, elementtien vapaata yhdistelyä ja 

rajoja ylittäviä kokemuksia ja tyylejä (emt. 221). Myös Phipps (2004, 1159) on 

luonnehtinut hybriditeettiä metaforaksi joka kuvaa muutosta yhtenäisestä identiteetistä 

moninaisten identifioitumisten monimutkaiseen kuvioon. 

 

Identiteettipositioiden lisääntymisen on usein nähty uhkaavan kansallisen identiteetin 

yhtenäisyyttä ja sen aikaisempaa asemaa kulttuuri-identiteetin hallitsevana 

ulottuvuutena (ks. esim. Hall 1999, Tomlinson 2003). Hall (1999, 71-76) on myös 

tuonut esille, että kansallisten identiteettien yhtenäisyyden joutuessa paineen alle 

monikulttuuristumisen ja hybridisoitumisen myötä, on monissa yhteiskunnissa myös 

nähtävissä puolustusreaktiona haikailua takaisin “perinteeseen” ja “puhtaan” identiteetin 

ihannoimista. Hall näkee mm Itä-Eurooppalaisen nationalismin sekä uskonnollisen 

fundamentalismin kansallisen identiteetin kohtaaman muutoksen negatiivisina 

seurauksina. Suomessa voidaan kysyä, onko esimerkiksi Homma-foorumin kaltaisilla 

internet-keskustelukanavilla yleistynyt ja Perussuomalaisten vaalimenestyksen kautta 

osittaisen poliittisen legitimiteetin saanut maahanmuuttovastaisuus osa tätä samaa 

puolustusreaktiota. 
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7.2 Tutkimuksen arviointia 

 

Tutkimuksen validiteettia arvioitaessa on ensinnäkin syytä pohtia identiteetin validiutta 

teoreettisena käsitteenä, etenkin kun käsitettä on myös kritisoitu. Esimerkiksi Camilla 

Haavisto vähemmistöjournalismia käsittelevässä väitöskirjassaan on valinnut 

positiointiteorian käytön identiteetin sijaan, koska hän kokee sen tarjoavan 

joustavamman lähestymistavan erityisesti diskursiivisten ilmiöiden tutkimiseen 

(Haavisto 2011, 31-32). Tässä työssä identiteetti on kuitenkin mielletty 

postmodernismille tyypillisenä, monitahoisena ja prosessinomaisena käsityksenä, ja 

tarjoaa sellaisena hyvän selitysmallin aineiston tarkastelulle. Toki identiteetti on 

käsitteenä erittäin laaja, suorastaan lonkeroinen, mutta työssä on pyritty määrittelemään, 

missä merkityksessä ja mihin perinteisiin nojaten sitä käytetään. Näin esimerkiksi 

'lacanilais-kristevalainen' psykolingvistiikkaan perustuva teoria on rajattu tämän työn 

teoreettisen taustan ulkopuolelle. 

 
Määrällisessä tutkimusosassa sovellettu analyysirunko on ollut käytössä lukuisissa 

suomalaisissa tutkimuksissa, eikä siihen sen takia nyt tehty suurempia muutoksia, jotta 

säilytettäisiin tulosten vertailukelpoisuus muihin samaa kehikkoa käyttäneisiin 

tutkimuksin. Analyysin aikana kuitenkin kävi ilmi, että tätä aineistoa varten kehikkoa 

olisi voinut hieman muuntaa hienojakoisemman luokittelun aikaansaamiseksi. 

Erityisesti ensimmäinen kategoria, ”Pakolaisia tai turvapaikanhakijoita koskevat 

lainsäädännön tai viranomaistoiminnan tila, ongelmat, puutteet tai uudistamistarpeet. 

Pakolaisten vastaanottoa varten luotu byrokratia” sisälsi nyt varsin paljon erilaisia 

otsikoita, vaihdellen maahanmuuttopoliittisesta keskustelusta viranomaisrakenteiden ja 

–toiminnan kautta yksittäisiin sijoittamispäätöksiin. Sen osalta ainakin erottaminen 

maahanmuuttopolitiikkaan ja viranomaistoimintaan olisi voinut olla kiinnostavaa – 

nythän kaikista otsikoista 40 prosenttia sijoittui tähän luokkaan, mikä saattaa hieman 

heikentää kategorian selitysvoimaa. 

 
Laadullisen tutkimuksen osalta kehysanalyysin ja diskurssianalyysin yhdistäminen 

tarjosi hedelmällisen lähtökohdan analyysille. Diskurssianalyysin traditiosta peräisin 

oleva tutkimuksen sijoittaminen kontekstiinsa (niin yhteiskunnalliseen kuin 

diskurssikäytännönkin) toimi kahdella tavalla tutkimuksen hyväksi: ensinnäkin 
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kontekstualisointiprosessi ja näiden osioiden kirjoittaminen lisäsi tutkijan ymmärrystä 

ajankuvasta ja diskurssikontekstista ja sitä kautta oletettavasti myös tulkintojen 

reliabiliteettia, ja toisaalta konteksti tarjosi selityksiä analyysissä havaituille ilmiöille 

(kuten uutis- ja feature-genren erot ja niiden mahdollinen vaikutus aineiston sisällä 

ilmenneisiin eroavaisuuksiin). Kielelliseltä tarkkuustasoltaan analyysi jäi toki vielä 

kohtalaisen yleiselle tasolle, ja diskurssianalyysin puitteissa olisi voinut toki olla vielä 

yksityiskohtaisempaa, luoden konkreettista perustaa tekstistä tehdyille tulkinnoille. 

Tästä enemmän vielä seuraavassa luvussa missä pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita. Tutkimuksessa on kuitenkin jo nyt pyritty tukeutumaan 

tulkintojen tekemisessä konkreettisiin, identifioitaviin tekstuaalisiin piirteisiin, ja 

tuomaan niitä esiin esimerkkien kautta, ja täten tuomaan analyysille ryhtiä ja nostamaan 

sitä ’mutu-tason’ yläpuolelle. 

 
Aineiston analyysissä on yleensäkin pyritty tekemään tutkimusprosessia näkyväksi ja 

kuvaamaan aineistoa runsaiden esimerkkien kautta. Analyysissä tehtyjä ratkaisuja on 

mahdollisuuksien mukaan kirjoitettu auki tekstiin, ja lisäksi aineisto on 

kokonaisuudessaan sisällytetty työn liitteisiin. Tämä liittyy laadullisen tutkimuksen 

tyypilliseen tulkinnallisuuden ongelmaan ja sen minimoimiseen: koska tekstistä tehtävät 

tulkinnat ja analyysi väistämättä ovat subjektiivisia ja heijastavat tutkijan omia 

ratkaisuja, on tärkeää, että mahdolliset arvioijat kykenevät seuraamaan päättelyä ja 

halutessaan toisintamaan tutkimuksen ja tuottamaan aineistosta omat tulkintansa. 
 
Tähän kysymykseen ja kriittiseen diskurssianalyysiin yleensäkin liittyy myös 

periaatteellinen kysymys tutkijan omista asenteista ja tavoitteista tutkimuksen suhteen, 

sekä niiden tuomisesta avoimesti esille. Omana tavoitteenani on ollut lisätä tällä työllä 

ymmärrystä siitä prosessista, minkä kautta somalit ovat sopeutuneet (tai eivät) 

suomalaiseen yhteiskuntaan, ja miten lehdistö ja erityisesti Helsingin Sanomat tähän 

prosessiin kirjoittelullaan vaikutti. Somaliturvapaikanhakijoilla on varsinkin 1990-luvun 

alkupuolella ollut vain vähän mahdollisuuksia saada äänensä kuuluville ja itse vaikuttaa 

heistä muodostuneisiin mielikuviin, ja tästä syystä olen halunnut tutkimuksen kautta 

tehdä näkyväksi ne diskursiiviset keinot joihin Helsingin Sanomat valtakunnan 

ykköslehtenä turvautui somalirepresentaation rakentamiseksi. Yksi diskurssianalyysin 

keskeisistä tavoitteista onkin sen tutkiminen, millaisten mekanismien kautta 
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joukkotiedotusvälineet mahdollisesti toisintavat epätasa-arvoisia valtarakenteita ja 

marginalisoivat edelleen jo altavastaajan asemassa olevia ryhmiä. 
 
Laajuudessaan aineisto mahdollistaa varsin hyvin johtopäätösten teon: määrällisen 

aineiston pitäisi kattaa kaikki (somali)turvapaikanhakijoihin liittyvät uutisotsikot 

tutkimusaikavälillä, joskin satunnaiset erot Helsingin Sanomien sähköisen arkiston ja 

mikrofilmeiltä kerätyn aineiston välillä osoittavat, että on mahdollista, että joitakin 

yksittäisiä juttuja on inhimillisistä syistä saattanut jäädä aineiston ulkopuolelle. 

Sisällönerittelyn pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin eri teemojen suhteellisesta 

esiintymisestä aineistossa tällaisten yksittäisten poikkeamien ei pitäisi kuitenkaan 

vaikuttaa. Myös laadulliseen aineistoon valittujen artikkelien määrän pitäisi ainakin 

1990-luvun osalta olla niin suuri, että sen pohjalta nousevien kategorioiden tai 

identiteettipiirteiden osalta ei ole kysymys sattumasta tai yksittäistapauksesta vaan 

yleisemmin esitetyistä piirteistä ja toiston kautta rakentuvista tulkintakehikoista. Sen 

sijaan 2010-luvun aineisto, joka kattaa vain kuusi artikkelia, ei mahdollista kovin 

pitkälle meneviä päätelmiä viime vuosien maahanmuuttojournalismin tendensseistä. Sen 

sijaan se tarjoaa kuitenkin mielenkiintoisen mahdollisuuden katsoa, kuinka pitkälti 

1990-luvun alun representaatiotavat elävät edelleen lehtiteksteissä rajatun aineiston 

osalta. 

 

Reliabiliteetin osalta huomio on keskittynyt erityisesti tulosten konsistenttiuteen, 

merkittävyyteen sekä toistettavuuteen. 

 

Tämä tutkimus on edennyt yleisestä erityiseen, laajan aineiston pohjalta tehdystä 

määrällisestä sisällönerittelystä suppeampaan aineistoon sovellettuun laadulliseen 

analyysiin. Vaikka määrällisen osuuden keskeinen tehtävä on ollut taustoittaa laadullista 

tutkimusta, toimii se myös tietyssä mielessä menetelmätriangulaationa lisäten 

tutkimuksen reliabiliteettia.  

 

Määrällisen tutkimuksen osalta reliabiliteetti on pyritty takaamaan analysoimalla 

aineisto kahteen otteeseen, ja varmistamalla näin, että tehdyt tulkinnat eri kategorioihin 

kuulumisesta ovat konsistentteja eli samantyyppiset otsikot on kautta linjan luokiteltu 

samoihin sisältökategorioihin. Toki reliabiliteettia lisäisi vielä enemmän se, jos 
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aineiston olisi analysoinut kaksi tutkijaa, jolloin subjektiivisten tulkintojen vaikutus 

vähenisi. 

 
Laadullisen tutkimuksen osalta tulkintojen subjektiivisuutta on käsitelty jo yllä. Lisäksi 

reliabiliteettiin vaikuttaa se, että identiteettiryppäitä on kuvattu vain sellaisiin piirteisiin 

nojautuen, jotka esiintyvät aineistossa toistuvasti. Yksittäiset piirteet on sen sijaan 

jätetty huomiotta, tai niitä on korkeintaan tuotu esiin osana laajempaa ryvästä, jos ne 

tukevat sen kokonaisuutta. 

 
Tutkimustulosten reliabiliteetille keskeistä on niiden toistettavuus, ja sitä varten työssä 

on esitelty niin käytetty analyysirunko ja –menetelmät kuin sisällytetty tutkimusaineisto 

kokonaisuudessaan työn liitteisiin. 

 
7.3 Jatkotutkimuksen aiheita 

 

Lähtiessäni tekemään tätä tukimusta minulla oli kunnianhimoinen tavoite käydä lävitse 

kaikki 1990-luvun alun somaleja ja turvapaikanhakijoita koskevat uutisjutut. Lisäksi 

tutkimusajankohdaksi oli alun perin kaavailtu vuosia 1990-1995, ja aineisto on kerätty 

sen mukaisesti. Varsin pian kävi kuitenkin selväksi, että pro gradu-työn puitteissa 

tällainen tutkimuksen laajuus olisi täysin mahdoton toteuttaa – oli siis tehtävä rajauksia 

niin aineistoon kuin tutkimusmenetelmiinkin. Tästä johtuen myös mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita jäi mielessä elämään useampia. 

 

Tämä tutkimus keskittyi sisällön analysoimiseen niin määrällisin kuin laadullisin 

keinoin. Viestintäprosessin osalta se ei kuitenkaan huomioi esimerkiksi aktiivista 

yleisöä ja vastaanottajan tekemiä tulkintoja. Yksi tärkeä jatkotutkimuksen aihe olisikin 

tarkastella somalivähemmistön omia käsityksiä heistä esitetyistä 

mediarepresentaatioista. Tällaista tutkimusta on maahanmuuttajien keskuudessa tehty 

kovin vähän, yhtenä harvoista esimerkeistä on Camilla Haaviston väitöskirja johon hän 

on sisällyttänyt pienryhmähaastatteluja eri taustaa edustavien vastaajien kanssa. Yksi 

Haaviston tutkimusryhmistä oli joukko somalialaistaustaisia miehiä, ja haastattelussa he 

toivat esille näkemyksensä 1990-luvun alun tavasta kirjoittaa somalipakolaisista: heidän 

mukaansa lehdistö keskittyi somalien saapumisen tiettyihin yksityiskohtiin, mutta jätti 
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taustat selittämättä. Tämä on somalimiesten näkemyksen mukaan vaikuttanut siihen, 

että ”kaikki” tiesivät heidän tulleen Neuvostoliiton kautta, mutta ”kukaan” ei tiennyt, 

millaisista olosuhteista he pakenivat (Haavisto, 2011, s. 166). Tämän tutkimuksen 

mukaan asia ei ollut aivan näin yksinkertainen: joskin somalien tulo Moskovan kautta 

oli vahvasti esillä, on aineistossa myös paljon esimerkkejä siitä miten jutuissa tuotiin 

esille ne vaikeat ja dramaattiset olosuhteet ja kohtalot, joita somalit pakenivat. Toinen 

somaliryhmässä esille tullut seikka on ns menestystarinoiden kirjoittaminen 

yhteiskuntaan hyvin sopeutuneista maahanmuuttajista. Vaikka nämä koettiin 

periaatteessa hyvinä, oli yksi haastateltavista sitä mieltä, että ne ovat liioiteltuja (emt 

169). Jo nämä toisen tutkimuksen eri tarkoituksiin kerätystä aineistosta poimitut 

esimerkit osoittavat, että somaleilla itsellään olisi paljonkin mielipiteitä siitä, miten 

heidät on tiedotusvälineissä esitetty. 

 

Menetelmällisesti tätä tutkimusta voisi täydentää tai viedä pidemmälle tekemällä 

aineistosta yksityiskohtaisempaa kielellistä analyysiä diskurssianalyysille tyypilliseen 

tapaan: esimerkiksi lauserakenteiden, transitiivisuuden tai modaalisuuden tutkimuksella 

voitaisiin lisätä ymmärrystä niistä mekanismeista joiden avulla representaatiot ovat 

lehtijutuissa rakentuneet. Tässä työssä ei voitu mennä niin yksityiskohtaiselle tasolle, 

koska tällöin olisi pro gradu-työn puitteissa voitu analysoida vain niin suppea valikoima 

artikkeleita, että johtopäätelmien teko maahanmuuttouutisoinnin yleisistä tendensseistä 

olisi ollut vähintäänkin kyseenalaista. 

 

Yhtenä ratkaisuna on aineiston osalta ollut mielipidekirjoitusten luonteisen aineiston 

rajaaminen pois tämän tutkimuksen laadullisen osan aineistosta. Näin esimerkiksi 

pääkirjoitukset, pakinat sekä kaikki yleisönosastokirjoitukset on jätetty huomiotta 

identiteettien rakentumista tutkittaessa. Ne muodostaisivat kuitenkin erittäin 

kiinnostavan aineiston ja näkökulman suomalaisten reaktioihin somalien saapuessa. 

Luostarinen (1992, 130-131) onkin todennut somalien muodostaneen vuoden 1991 

aikana mielenkiintoisen journalistisen ”vaihduntakuvion”, jossa kuvion ”mustan” osan 

teemoiksi nousivat pakolaistulva ja siitä aiheutuvat yhteiskunnalliset ongelmat. Tämän 

tutkimuksen  voisi sanoa keskittyvät vaihduntakuvion mustaan osaan, joskin päätelmät 

suomalaisuuden esittämisestä uutisteksteissä ovat jo vähintäänkin osien rajalla tai 
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valkoisen osan puolella. ”Valkoisen” osan kiinnostuksen kohteena taas oli Luostarisen 

mukaan suomalaisen yhteiskunnan reaktio turvapaikanhakijoihin. Kuvion valkoisen 

osan tutkimisen tärkeyttä Luostarinen perustelee suomalaisten kulttuuristen ja 

poliittisten reaktioiden voimakkuudella, ja siteeraa Helsingin Sanomien 8.1.1991 

haastattelemaa Suojelupoliisin ylipäällikköä Simo Siiraa, joka lausunnossaan totesi: 

”Maassa olevat 2700 pakolaista eivät muodosta vielä mitään ongelmaa, mutta kotoisen 

keskustelun tasosta ja vaikutuksista alkaa ongelma tulla.” Nähdäkseni erinomaisina 

esimerkkeinä tällaisista ongelmallisistakin journalistisista kontribuutioista ovat 

Helsingin Sanomien osalta Karin pilapiirrokset, joista tehtiin jopa kanteluita, sekä 

Anneli Sundbergin kärjistetyn maahanmuuttovastaiset kirjoitukset, joita tämänkin 

tutkimuksen aineistoon sisältyi otsikkotasolla pari (mm Pakolaisten luvattu maa HS 

28.10.1990, Suomi – rikollisten turvapaikka? HS 28.6.1992). Mielenkiintoista olisi 

tutkia Suomen Kuvalehden journalistipalkinnonkin vuonna 1992 saaneen Sundbergin 

kirjoituksia lähemmin – palkinnon myöntämistä perusteltiin muun muassa sillä, että hän 

on ”työssään johdonmukaisesti pyrkinyt avaamaan poliittisen toiminnan taustoja” (HS 

3.12.1992), mutta pakolaisuuden taustoihin ja sen ymmärtämiseen ei Sundbergin 

kiinnostus näytä ulottuneen. Sen sijaan kirjoitukset ovat saaneet jo uuden elämän 

nykyajan blogosfäärissä, ja Sundbergin kirjoitusta joulukuulta 1990 (”Ruotsalaisia 

emme saa, venäläisiä emme halua, olemmeko siis rasisteja?” HS 16.12.1990) kierrättää 

mm Kullervo Kalervonpoika -nimimerkillä kirjoittava ”yhteiskuntakriitikko” 

(http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2009/07/23/eras-toteutunut-profetia ). 

 

Myös yleisönosastokirjoitusten tutkiminen olisi ollut erittäin kiinnostavaa: 

tutkimusajankohtana kriittiset ja suoran rasistiset ja toisaalta suvaitsevaiset kannanotot 

ottivat varsin värikkäästi yhteen. Ylilyöntejä tehtiin puolin toisin, ja Luostarinen kuvasi 

aikanaan keskustelun tasoa seuraavalla, nykytilanteen näkökulmasta kiehtovalla 

sitaatilla: 

”Hieman suurempaa erottelukykyisyyttä toivoisi myös sen suomalaisen 
tavan sijaan, jossa erimielinen keskustelija leimataan voimakkain 
sanankääntein ”rasistiksi”, ”maanpetturiksi” tms. Kuuman keskustelun 
osapuolilla on taipumus nähdä oma perusnäkemyksensä ”luonnollisena” ja 
vastapuolen asenne sosiaalista, psykologista, historiallista tai muuta 
selitystä vaativana. Esimerkiksi ns. pakolaismyönteisen, hyvin koulutetun, 
kielitaitoisen väestön suhtautuminen heikommin koulutettujen 
sosiaaliryhmien muukalaispelkoon on usein yksioikoisen alentuvaa ja 

http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2009/07/23/eras-toteutunut-profetia
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syyllistävää – mistä asenteesta ei tämäkään artikkeli liene vapaa. Ensin 
mainitulla väestöryhmällä on tietenkin oikeus moraalisiin kannanottoihin, 
mutta odottaa voi, että se osaa tarkastella myös omien asenteidensa 
sosiaalisia ehtoja. Ulkomaalaiskysymys näyttää toisenlaiselta etnisten 
ravintoloiden varakkaalle harrastajalle tai työttömyydestä ja 
asunnottomuudesta kärsivälle ihmiselle. /…/ Pakolaiskeskustelu on muiden 
suurien poliittisten kiistojen tapaan saanut symbolisen merkityksen 
yleisemmässä politiikan arvoja ja päämääriä koskevassa keskustelussa…. 
Tällaisessa tilanteessa on ymmärrettävää – joskaan ei aina hyväksyttävää – 
että argumentaatio ”totaalistuu”, hukkaa sävyt ja yksityiskohdat nousten 
usein korkeaviritteiseen poliittiseen falsettiin. Yksittäiset tapaukset tai jopa 
puhtaat huhut alkavat liikutella itseään järkevänä pitävää valtakuntaa.” 
(Luostarinen 1992, 3-4) 

 

Kovin sattuvalta kuulostaa Luostarisen luonnehdinta myös nykykeskustelua ajatellen, ja 

yksi mahdollinen jatkotutkimuksen aihe olisikin verrata mielipidekirjoituksissa 

käytettyjä argumentteja toisaalta 1990-luvun alussa ja toisaalta nyt 2010-luvulla, kun 

maahanmuuttokriittisyys on perussuomalaisten menestyksen myötä tullut 

salonkikelpoiseksi sanomalehtienkin mielipidepalstoilla, internet-keskustelupalstoista 

puhumattakaan. 
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LIITE 1 Yhteiskunnallinen ja diskurssikäytännön konteksti 

 

Tähän liitteeseen on sisällytetty tietoja ja tarkempaa kuvausta liittyen tutkimuksen 

poliittiseen, taloudelliseen, demografiseen, asenne- ja journalistiseen kontekstiin. 

 

1 Tutkimusajankohdan poliittinen konteksti 

 

Tutkimusajankohdat sijoittuvat kolmen eri hallituksen toimintakaudelle. Niiden 

kokoonpano sekä hallitusohjelmat pääpiirteissään olivat seuraavat: 

 

Holkerin sinipunahallitus (30.4.1987 - 26.4.1991) 

Hallituspuolueet: Kokoomus, SDP, RKP ja SMP.  

Keskeiset ministerit: Valtiovarainministeri Erkki Liikanen, SDP (1.3.1990 alkaen Matti 

Louekoski); sisäasiainministeri Jarmo Rantanen, SDP. 

Hallitusohjelman keskeisiä kysymyksiä: 

• ulkopolitiikassa yya-sopimukseen perustuvat suhteet Neuvostoliittoon sekä 
puolueettomuuspolitiikka 

• talouspolitiikassa tavoitteina työttömyyden tuntuva alentaminen, hintojen 
nousun hidastaminen kansainvälistä inflaatiota alhaisemmaksi ja markan 
ulkoisen arvon säilyttäminen vakaana. Korkotason alentaminen.  

• Julkisten menojen kasvun hillitseminen, lainarahoituksen osuuden pitäminen 
ennallaan valtiontalouden rahoituksessa 

• valtion menotalouden painopisteinä olivat työllisyys (erityisesti nuoriso- ja 
pitkäaikaistyöttömyys), tutkimus ja koulutus ( tavoitteena parantaa teollisuuden 
kilpailuedellytyksiä), asuminen, lapsiperheiden asema ja varttuneen väestön 
palvelut. 

• Rakennemuutoksen hallittu toteuttaminen ja sen aiheuttamien häiriöiden torjunta  
• tasavallan presidentin vaalitavan muuttamisesta suoraksi kaksivaiheiseksi 

kansanvaaliksi. 

Esko Ahon porvarihallitus (26.4.1991 - 13.4.1995) 

Hallituspuolueet: Keskusta, Kokoomus, RKP ja Kristilliset.  
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Keskeiset ministerit: Valtiovarainministeri Iiro Viinanen, Kok;  sisäasiainministeri 

Mauri Pekkarinen, Kesk.  

Hallitusohjelman keskeisiä kysymyksiä: 
 

• kaupan ja taloudellisen yhteistyön kehittäminen Neuvostoliiton kanssa etujen 
vastavuoroisuuden pohjalta. 

• EY:n sisäisen kehityksen ja mahdollista laajentumisen arviointi Suomen 
kannalta ja pyrkiminen ”ratkaisuihin, jotka parhaalla mahdollisella tavalla 
turvaavat kansalliset etumme” (Suomen EU-jäsenhakemus jätettiin maaliskuussa 
1992) 

• talouspolitiikan tavoitteena vaihtotaseen alijäämän pienentäminen ja ulkomaisen 
velkaantumisen pysäyttäminen, työllisyyden turvaaminen, julkisen talouden 
tehostaminen sekä avoimen sektorin kansantuoteosuuden kääntäminen nousuun. 

• tarve toteuttaa laman voittamiseksi välittömiä kilpailukykyä parantavia toimia 
(ml työvoimakustannusten alentaminen) ja julkisen talouden säästötoimia sekä 
pyrkii talouden rakenteellisten vinoutumien korjaamiseen. 

• talouspolitiikka joka suosii teollisuutta ja muuta avointa sektoria, 
erityishuomiota yrittäjyyden edellytysten parantamiseen sekä pienen ja 
keskisuuren yritysten toimintamahdollisuuksien turvaamiseen. 

• tuotantopääomien käytön tehostaminen muun muassa työaikojen joustavuutta 
edistämällä, työllisyyslain uudistaminen joustavammaksi esim 
työllistämistoimien osalta. 

• työllisyyspolitiikan lähtökohtana yritysten kilpailukyvyn parantaminen  
• perusturvan parantaminen ottaen huomioon talouden 

tervehdyttämistoimenpiteiden aiheuttamat sosiaaliset kompensaatiotarpeet. 
• kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen, päätösvallan hajauttaminen, 

vapaaehtoisten kuntaliitosten tukeminen 
• kunnallistalouden sopeuttaminen kansantalouden kehitykseen; ei uudistuksia, 

jotka merkitsisivät kuntien kokonaismenojen tai henkilöstön kasvua.  
• keskushallinnon supistaminen mm. muuttamalla toiminnallisia keskusvirastoja 

liikelaitoksiksi ja lakkauttamalla hallinnollisia keskusvirastoja. Toimivallan 
siirtäminen keskus- ja lääninhallinnosta kuntiin ja kuntainliittoihin sekä suoraan 
kansalaisia palveleviin organisaatioihin. 

 

Vanhanen II (19.4.2007-22.6.2010) 

Hallituspuolueet: Keskusta, Kokoomus, RKP ja Vihreät 
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Keskeiset ministerit: Sisäasiainministeri toimi Anne Holmlund (Kok), 

valtiovarainministeri Jyrki Katainen (Kok), maahanmuuttoministeri Astrid Thors 

(RKP). 

Hallitusohjelman keskeisiä kysymyksiä: 
 

• uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon laatiminen  
• työllisyyden tuntuva koheneminen ja tuottavuuden kasvun nopeutuminen 

luomalla uutta tuotantoa joka perustuu vahvaan yrittäjyyteen 
• Työvoimapolitiikassa työvoiman tehokas kohdentaminen, rakennetyöttömyyden 

vähentäminen ja työurien pidentäminen molemmista päistä. Merkittävää on 
myös maininta työperäisestä maahanmuutosta: ”Lisäksi helpotetaan ja lisätään 
työperäistä maahanmuuttoa niiden osaamiskapeikkojen täyttämiseen, joihin 
kotimainen työvoima ei riitä.” 

• Työnteon kannattavuuden lisääminen ja kannustinloukkujen purkaminen 
keventämällä työn verotusta ja uudistamalla sosiaaliturvaa.  

• talouden innovaatiokapasiteetin vahvistaminen, uuden riskipitoisen 
yritystoiminnan syntymisen ja kasvun edellytysten tukeminen. 

• Veropolitiikan painopisteeksi työn verotuksen keventäminen. 
• Julkisten menojen kasvun hillintä kunta- ja palvelurakennehankkeen sekä valtion 

tuottavuusohjelman toteuttamisen avulla 
• Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen  
• Aluepolitiikan tehostaminen erityisesti heikoimmilla alueilla, 

suurkaupunkipolitiikan vahvistaminen ja metropolipolitiikan käynnistäminen. 
Metropolipolitiikan osana mainitaan erityisesti monikulttuurisuuden ja 
kaksikielisyyden edistäminen. 

• Vapaan sivistystyön toimintaedellytykset turvaaminen, ml. maahanmuuttajien ja 
syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten sivistysmahdollisuuksien kehittäminen. 

• Maatalouspolitiikassa Suomen liittymissopimuksen artiklan 141 perusteella 
Etelä-Suomessa maksettavien maatalouden EU-tukien jatkosta sopiminen 

• Toimintaohjelman laatiminen tietoyhteiskuntastrategian käytännön 
toteuttamiseksi.  

• pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian laatiminen. 
• kansallisen innovaatiostrategian valmistelu 
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2 Tutkimusajankohdan taloudellinen konteksti 

 

Ajankohtien taloudellista kontekstia kuvaavat seuraavaan taulukkoon kootut keskeiset 

tunnusluvut (lähteinä Tilastokeskus, Suomen Pankin ennusteet vuosille 1992-1995 sekä 

Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 1993 HE 122/1992) 

Taulukko 1: taloudelliset tunnusluvut tutkimusajankohtina 

Tunnusluku 1989 1990 1991 1992 1993 2008 2009 2010 

Työttömyysprosentti 4,1 3,2 6,6 11,7 16,3 6,4 8,2 8,2 

Bruttokansantuotteen 
muutos (%) 

5,4 0,4 -6,5 -3,1 1,1 1,2 -7,8 1,1 

Inflaatio 
(Kuluttajahintaindeksi % 
muutos) 

6,6 6,1 4,1 2,6 2,2 4,1 0 1,2 

Vaihtotase (% BKT:sta) -5,1 -5,1 -5,5 -4,7 -1,4 3,5 3 3,1 

Korkoaste (lyhyet korot, 3kk 
Helibor (vv1989-93) /  
Euribor vv2008-10)* 

12,5 14 13,1 13,3 7,8 4,8  1,5   2,0 

Valtion rahoitusjäämä (% 
BKT:sta) 

1,6 0,1 -6,4 -12 -9 0,9  -4,6  -6,1 

Valtionvelka (% BKT:sta) 10,6 10,2 16,7 33,6 51,3 29,4 36,9 43,9 
 

 

3 Demografista taustaa 

 

Oheiseen taulukkoon on koottu molempien tutkimusajankohtien osalta 

turvapaikanhakijoiden ja turvapaikkapäätösten sekä kiintiöpakolaisten määrät sekä 

kumulatiivinen tieto siitä kuinka paljon pakolaisina (sis pakolaiset, turvapaikanhakijat ja 

perheenyhdistämisohjelman kautta tulleet) on maahan muuttanut väkeä. Lähteinä on 

käytetty Ulkomaalaisviraston sekä tilastokeskuksen tilastoja. 

 

Taulukko 2: Turvapaikanhakijat, turvapaikkapäätökset ja pakolaisina maahan muuttaneiden 
määrät 
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Vuosi Hakijat Myönteiset päätökset 

Yhteensä Perheenyhdis-
tämisohjelma 
 (myönteiset 
päätökset)1 

Kiintiö-
pakolaiset 

Pakolaisina 
maahan 

muuttaneet  

    Turvapaikka Oleskelulupa    (kumulat) 

1989 179 10 50 60  448 (ei tietoa) 

1990 2743 15 142 157  639 (ei tietoa) 

1991 2137 16 1703 1719  468 (ei tietoa) 

1992 3634 12 564 576  646 6 361 

1993 2023 9 2073 3290 1208 2 434 10 050 

1994 839 15 301 639 323 219 11 462 

2008 4035 89 696 60 467 737 31 769 

2009 5988 116 1257 157 444 727 34 380 

2010 4018 181 1603 1719 387 634 37 587 
1yksi päätös voi koskea useampaa henkilöä. Tästä johdosta lukuja ei ole laskettu turvapaikkojen ja 
oleskelulupien yhteismäärään, joka ilmaisee henkilöitä. 
2 sisäasiainministeriön antoi 26 päivänä marraskuuta 1993 perheenyhdistämisohjeen joka perustui EU:n 
neuvoston direktiiviin oikeudesta perheenyhdistämiseen 
 

Jaakkola puolestaan esittää seuraavat luvut Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista 

(Jaakkola 2009: 17): 

Taulukko 3. Ulkomaan kansalaiset, pakolaiset ja turvapaikanhakijat Suomessa vuosina 1987–2007 

 Ulkomaan 
kansalaisia 

Suomen väestöstä,% Pakolaisia  Turvapaikan 
hakijoita 

1987  17 724  0,4  900 49 

1993  55 587  1,1  10 050 2 030 

1998  85 060  1,6 16 434 1 272 

2003  107 003  2,1 23 500 3 221 

2007  132 708  2,5 27 800 (v.2006) 1 434 

 
Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot Somaliasta tulleiden turvapaikanhakijoiden 

lukumäärästä pariin keskeiseen lähteeseen perustuen. Luvut eivät ole keskenään 

yhteneväiset, mutta niistä saa kuitenkin kokonaiskuvan siitä, missä mittakaavassa 

liikutaan.  

Taulukko 4. Somaliasta tulleet turvapaikanhakijat ja somaliankielisten määrä Suomessa  

Vuosi Somaliasta Suomeen 
tulleet henkilöt 

Somaliasta Suomeen 
tulleet 

Somaliankielisten 
määrä Suomessa 
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(Tilastokeskus)1 turvapaikanhakijat 
(UNHCR)2 

(Tilastokeskus)3 

1989 8 16  
1990 35 1436 0 
1991 1339 320 1538 
1992 196 171 1913 
1993 501 155 2912 
1994 237 177 3566 
2008 429 1176 10647 
2009 644 1169 11681 
2010 899 571 12985 
1 Tilastokeskuksen väestötilasto, http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/muutl/muutl_fi.asp, viitattu 
10.5.2011 
2 UNHCR Statistical Online Population Database www.unhcr.org/statistics/populationdatabase , United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), viitattu 5.5.2011  
3 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu http://www.stat.fi/til/vaerak/tau.html.]. 
[viitattu: 5.5.2011]. 
 

Eri lähteistä saatavien tilastojen välillä vallitsee välillä hämmästyttäväkin erimielisyys 

Somaliasta tulijoiden määrissä. Yhtenä selityksenä saattaa olla esim se, että vuoden 

1990 viimeisinä päivinä tulijoita oli runsaasti, ja joissakin tilastoissa heidän tulonsa on 

saattanut rekisteröityä vuoden 1991 puolelle. Myös perheenyhdistämistapausten 

rekisteröinti voi osaltaan sekavoittaa tilastoja.  

 

Jaakkola (2009: 17) huomauttaa, että somalia äidinkielenään puhuvia on huomattavasti 

enemmän kuin Somalian kansalaisia, koska somalialaisille on syntynyt Suomessa lapsia 

ja osa somalialaisista on saanut Suomen kansalaisuuden. 

 

 

4 Maahanmuuttajia ja pakolaisia koskevat asenteet  

 

Maahanmuuttajia ja pakolaisia koskevia asenteita on Suomessa kattavasti tutkinut 

Magdalena Jaakkola, joka on tehnyt aiheeseen liittyen haastattelututkimuksia vuosina 

1987, 1993, 1998, 2003 ja 2007. Kattavissa yli tuhannen vastaajan henkilökohtaisiin 

haastatteluihin perustuvassa tutkimuksessa vastaajat edustivat alueellisesti, elinkeino-, 

ikä- ja sukupuolirakenteeltaan Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata 

http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/muutl/muutl_fi.asp
http://www.unhcr.org/statistics/populationdatabase
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lukuun ottamatta. Kaikkina tutkimusvuosina haastateltiin yli 1000 vastaajaa, ja aineistoa 

analysoitiin tavanomaisten ristiintaulukointien lisäksi moniluokitteluanalyysin (Multiple 

Classification Analysis, MCA) avulla. MCA mahdollistaa sosiaalisten ja demografisten 

taustatekijöiden itsenäisen vaikutuksen tutkimisen silloin, kun muiden analyysissä 

mukana olevien taustatekijöiden vaikutus asenteisiin on vakioitu. Lisäksi se kertoo, 

mikä näistä tekijöistä selittää eniten, mikä toiseksi eniten, kolmanneksi eniten jne. 

suomalaisten asenteita eri syistä ja eri maista lähtöisin oleviin maahanmuuttajiin. 

(Jaakkola, 2009, ss. 20-21) 

Alla olevasta taulukosta selviää miten yleinen suhtautuminen pakolaisiin on kehittynyt 

koko maassa vuosina 1987-2007 (Jaakkola 2009, 30): 

Taulukko 5: Suhtautuminen pakolaisiin 1987-2007 
Suomen 
pitäisi 
ottaa 
vastaan 
pakolaisia 

1987 1993 1998 2003 2007 Muutos 
1993–2007 

Nykyistä 
enemmän  

41 20 19 20 27 7 

Yhtä 
paljon kuin 
ennenkin  

40 34 45 46 37 3 

Nykyistä 
vähemmän  

16 44 35 32 35 -11 

Ei osaa 
sanoa  

2 1 1 2 1 - 

Yhteensä 100 100 100 100 100  
N  1 088 1 035 1 020 1 538 1 030  
 
 
 
Jaakkolan (2009, s 34) mukaan pakolaisten vastaanottamiseen suhtautumista selittivät 

viimeisenä tutkimusajankohtana vuonna 2007 MC-analyysin mukaan seuraavat 

sosiaaliset ja demografiset tekijät tärkeysjärjestyksessä: 

 
Taulukko 6: Pakolaisasenteita selittävät tekijät 
Pakolaiset  Myönteistä asennetta eniten 

selittävät tekijät 
Kielteistä asennetta eniten 
selittävät tekijät 

Koulutus  Korkea-aste  Perusaste 
Puoluekanta  Vihreät, vasemmistoliitto Kokoomus 
Ikä  15–24, 50 v.– 25–49 v. 
Kontaktit  Tuntee yli 5 ulkomaalaista  Tuntee 0–2 ulkomaalaista 
Asuinkunnan Ei yhteyttä Ei yhteyttä 
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kaupunkimaisuus, 
Sukupuoli 
 

Tämä siis tarkoittaa, että vaikka suhtautuminen pakolaisten vastaanottamiseen vaihteli 

alueellisesti esim pääkaupunkiseudun ja maaseudun välillä, on vaihtelu selitettävissä 

esim koulutustaustassa olevien erojen avulla. (Jaakkola, 2009, ss. 30-31) 

 

Sosioekonomisen uhan kokemista oli tutkimuksessa mitattu mm seuraavin väittämin:  

• ”Suomen on ensisijaisesti huolehdittava, että ainakin maan omalle väestölle on 
tarjolla töitä” 

• ”Koska me suomalaiset olemme tämän maan rakentaneet, on aivan 
oikeudenmukaista, että me ensisijaisesti hyödymme korkeasta elintasostamme” 

• ”Ulkomaalaisten Suomeen muuttoa pitäisi rajoittaa niin kauan kuin Suomessa 
on työttömyyttä” 

 
Maaseudulla ja pikkukaupungeissa asuvat kokivat eniten sosioekonomista uhkaa 

ulkomaalaisten maahanmuuton vuoksi. Tämä kuitenkin johtui heidän muita 

alhaisemmasta koulutustasostaan, erilaisesta puoluejakautumasta, vähäisemmistä 

kontakteista maahanmuuttajiin ja muista em. taustatekijöistä. Koulutus, ammatti ja 

puoluekanta selittivät eniten sosioekonomista uhan kokemista silloin, kun muiden 

taustatekijöiden vaikutus tuloksiin oli vakioitu. (Jaakkola, 2009, s. 63) 

 
Seuraavassa taulukossa (Jaakkola, 2009, s. 92) on kuvattu suomalaisten suhtautumista 

somalialaisiin vuosina neliluokkaisen asennejaottelun mukaan. Somalialaisia koskevia 

kysymyksiä ei esitetty vuonna 1987, koska valtaosa heistä on muuttanut Suomeen vasta 

1990-luvun alun jälkeen. 

 
Taulukko 7 Suhtautuminen somalialaisten maahanmuuttoon vuosina 
1993–2007, % 
Kuinka mielellään 
näkisitte ko. 
kansallisuusryhmiin 
kuuluvienmuuttavan 
Suomeen? 

Hyvin 
mielellään 

Melko 
mielellään 

Ei kovin 
mielellään 

Ei lainkaan 
mielellään 

Ei osaa 
sanoa 

1993 6 18 30 43 3 

1998 8 23 34 32 3 
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2003 9 23 34 32 1 

2007 11 24 30 33 2 

 
Alueellisesti tarkasteltuna havaittiin, että keskisuurissa kaupungeissa ja maaseudulla 

asenteet somalialaisia kohtaan ovat muuttuneet 1990-luvun alun jälkeen suopeammiksi. 

Pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Vantaalla asenteet ovat kuitenkin jälleen vuoden 

1998 jälkeen kiristyneet. 

 

Naisten asenteet olivat useimmiten miehiä myönteisempiä, ja huomionarvoista on 

erityisesti, että viimeisenä tutkimusvuotena 2007 miesten ja naisten väliset erot olivat 

huomattavasti suuremmat somalialaisia kuin muita kansallisuusryhmiä koskevissa 

asenteissa. 

 

MC-analyysin perusteella Jaakkola totesi, että vuonna 2007 koulutus ja puoluekanta 

selittivät eniten suhtautumista eri kansallisuusryhmiin silloin, kun iän, sukupuolen, 

asuinkunnan kaupunkimaisuuden ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten tuttavien määrän 

vaikutus oli vakioitu. Somalialaisten osalta myös asuinkunnan koolla ja 

kaupunkimaisuudella oli sen sijaan yhteys asenteisiin myös silloin, kun em. 

taustatekijöiden vaikutus oli vakioitu. Suhtautuminen somalialaisiin oli 

Turussa/Tampereella silloin myönteisempää, kun taas pääkaupunkiseudulla ja 

maaseudulla asenteet somalialaisten maahanmuuttoa kohtaan olivat keskimäärin 

kielteisempiä kuin muualla Suomessa. (Jaakkola, 2009, ss. 58-59)  

 

Taulukkoon 8 on koottu somaleihin suhtautumista selittävät sosiaaliset ja demografiset 

tekijät tärkeysjärjestyksessä vuonna 2007: 

Taulukko 8. Somaleihin suhtautumista selittävät sosiaaliset ja demografiset tekijät  

 Myönteinen asenne  Kielteinen asenne 

Puoluekanta  Vihreät, vasemmistoliitto Kokoomus 
Koulutus  Korkea aste  Perusaste 

Kontaktit  Tuntee yli 10 Suomessa asuvaa 
ulkomaalaista  

Tuntee 0–2 ulkomaalaista 
Suomessa 

Ikä  15–24 v., 65 v.–  25–49 v. 
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Sukupuoli  Nainen Mies 
Asuinkunnan 
kaupunkimaisuus  Turku, Tampere Pääkaupunkiseutu, maaseutu 

 

 

5 Helsingin Sanomat journalistisena kontekstina 

 

Helsingin Sanomat on Pohjoismaiden suurin, Suomen johtava valtakunnallinen 

päivälehti, jota julkaisee Sanoma Oyj-konserniin kuuluva Sanoma News (entinen 

Sanoma Oy). Sanoma-konsernin osakkeista merkittävä osa (37,9 %) on edelleen 

Helsingin Sanomat ja Sanoma Oy-yrityksen perustaneen Erkko-suvun hallinnassa, 

vaikka Erkkojen omistusosuus on laskenutkin 80-luvun reilusta 80 %:sta (Klemola, 

1981, s. 378). Helsingin Sanomien päätoimittajana oli 70-luvulta vuoden 1990 loppuun 

asti Heikki Tikkanen, ja vuodesta 1991 aina vuoden 2010 keväälle Janne Virkkunen. 

Somalit Suomessa 20 vuotta -juttusarjan ilmestyessä huhti-toukokuussa 2010 

päätoimittajana oli jo aloittanut Mikael Pentikäinen. 

 

Helsingin Sanomien hallitsevaa asemaa Suomen sanomalehtimarkkinoilla on usein 

arvosteltu, ja lehden monopoliasema ainoana valtakunnallisena päivälehtenä on 

herättänyt huolta moniäänisyyden toteutumisesta lehdistössä (ks mm (Klemola, 1981). 

Helsingin Sanomien ainoan valtakunnallisen kilpailijan, Uusi Suomi -lehden 

lakkauttamisen jälkeen marraskuussa 1991 lehden asema vahvistui entisestään. 

Kuitenkin vielä Uuden Suomen ilmestyessäkin sillä oli selkeä kakkoslehden asema: 

Uuden Suomen levikki ensimmäisen tutkimusajankohdan alussa vuonna 1990 oli n. 

288.000 lukijaa (Vesikansa, 1994, s. 298) kun taas Helsingin Sanomilla vastaavat luku 

oli 1.340.000 (Pietilä & Sondermann, 1994, s. 51). 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Helsingin Sanomien levikki on muiden 

sanomalehtien tapaan ollut laskussa internetin, ilmaisjakelulehtien ja iltapäivälehtien 

tarjotessa vaihtoehtoja kuluttajille (Sauri, 2007). Vuonna 2010 Helsingin Sanomien 

levikki oli 383 361 kun se vuonna 2001 oli vielä 446 380. Muihin päivälehtiin 
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verrattuna levikki on kuitenkin selkeästi korkeampi: Aamulehden levikki vuonna 2010 

oli 131 539 ja Turun Sanomien 107 199. Valtakunnalliseksi lehdeksi julistautuneella 

ruotsinkielisellä HBL:lla levikki oli 48 046 (Levikintarkastus). Lukijamäärät v 2010 

kolmen johtavan lehden osalta olivat Helsingin Sanomat 936 000, Aamulehti 305 000 ja 

Turun Sanomat 252 000. Helsingin Sanomilla on määrällisen johtoaseman lisäksi 

ykkössija myös arvostuksessa: Taloustutkimuksen ja Markkinointi&Media-lehden 

tekemissä tutkimuksissa sillä on ollut useana vuonna johtoasema arvostetuimpana 

sanomalehtibrändinä (Arvostetuimmat lehti-, radio- ja tv-brändit v. 2008, 2008 ).  

 



LIITE 2 Sisällönerittelyn koodausrunko 
 

OTSIKON AIHE (keskeinen aiheluokka) 
 
01 Pakolaisia tai turvapaikanhakijoita koskevat lainsäädännön tai viranomaistoiminnan tila, ongelmat, 
puutteet tai uudistamistarpeet. Pakolaisten vastaanottoa varten luotu byrokratia. 

02 Pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden kokemat lainsäädännön ja viranomaistoiminnan epäkohdat 
(oikeudelliset, eettiset, viranomaisten käyttäytymiseen liittyvät etc.) Lähtökohtana ihmisten omat 
kokemukset (vrt. edell. kohta) 

03 Pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden ryhmien väliset tai sisäiset väkivallanteot (sisältää 
omaisuuteen kohdistuvat tuhotyöt tai vakavan ilkivallan) 

04 Pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden ryhmien väliset tai sisäiset muut konfliktit 

05 Muut pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kohdistuneet väkivallanteot (sisältää omaisuuteen 
kohdistuvat tuhotyöt tai vakavan ilkivallan) 

06 Pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kohdistuneet muut oikeusloukkaukset ja syrjintätapaukset 
tai -mekanismit (mm. kielelliset tai kulttuuriset ‘syrjintämekanismit’) 

07 Pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden aiheuttamat väkivallanteot (muut kuin kohdassa 03, siis 
valtaväestöön kohdistuvat) 

08 Muut pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden aiheuttamat oikeusloukkaukset tai ‘häiriöt’ (muut kuin 
kohdassa 04, esim sosiaaliturvan väärinkäyttö) 

09 Oikeuskäsittelyt ja oikeuden päätökset (Oikeuskäsittelyn aihe voi koskea kohtia 03-08, mutta jos 
juttu koskee ensisijaisesti oikeuden käsittelyä tai päätöstä, koodataan tähän luokkaan) 

10. Pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden arkipäivän asiat tai sosiaaliset ongelmat 
(työnsaanti/työttömyys, päihteet, asunto-olot, kielitaito, koulutus yms.) 

11 Uusien pakolaisryhmien pyrkiminen/ saapuminen maahan (sijoittaminen ja/tai lukumäärä) 

12. Pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden poismuutto Suomesta 

13 Kulttuuriset ja uskonnolliset ominaispiirteet ja/tai niistä johtuvat ongelmat (selvästi kulttuurisia 
erityispiirteitä painottavat ruokajutut koodataan tähän …  

14 Vierasvihaisten yksilöiden, ryhmien tai muiden vastaavien tahojen toiminta. Koodataan vain 
Suomessa olevien ”vierasvihaisten” toiminta, ei esim. pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden 
kotimaassaan tai muualla kuin Suomessa kokemaa vainoa. (esim. skinheadin haastattelu … mutta jos kyse 
rasistisen ryhmän konkr. väkivallasta tai muusta toiminnasta vähemmistöryhmiä kohtaan, koodataan 
ensisijaiseksi aiheluokaksi 05 tai 06) 

15 Suvaitsevaisuuskampanjat tai muut suvaitsevaisuutta edistäviä toimia koskevat aiheet 
(esim. ”monikulttuurinen tori” yms. tapahtumat) 

16 Pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden menestys- tai selviytymistarinat 

17 Valistustekstit (esim. tausta-artikkelit pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden taustoista, historiasta, 
rasismin historiasta, kv pakolaisten avustustoimintaa koskevat) … kaikenlainen yleinen keskustelu 
rasismista. MUTTA: keskustelu suomalaisen yhteiskunnan rasistisuudesta kohtaan 18. 

18 Suomalaisen yhteiskunnan tai kansalaisten suhde pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin (mm. 
keskustelu suomalaisen yhteiskunnan rasistisuudesta. Sisältää myös ‘yleistä mielipidettä’ esim. gallup-
uutisten muodossa koskevat jutut) 

19 Joukkotiedotusvälineiden toimintaan kohdistuvat otsikot/ jutut (edellyttää, että joukkoviestin/ -
viestimet on selkeästi mainittu; puhetta julkisuudesta yms. ei koodata tähän) 

20 Muut aiheet (sisältää mm. yleisönosastolla esitetyt ehdotukset pakolaispolitiikan tai toimenpiteiden 
osalta) 

21 Aihe ei ole määritettävissä (Esim.: ”Näkökohtia”, ”Katkelmia” …) 



LIITE 3 Pakolais- ja somaliaiheiset otsikot Helsingin Sanomissa 1.5.1990 - 30.4.2003

1

Pvm Viikon-
päivä

Sivu Otsikko Sisältö-
luokka

Yleinen vs 
somali-
otsikko

4.5.1990 pe A8 Huhuja turvapaikan hakijoista tyynnytellään asukasilloissa 18 Y
11.5.1992 pe A5 Nastolaan puuhataan pakolaiskeskusta 01 Y
18.5.1992 pe A8 Suuri somalialaisryhmä anoo Suomesta turvapaikkaa 11 S
19.5.1992 la A9 Esitystä ulkomaalaislaiksi siistittiin viime hetkellä 01 Y

6.6.1990 ke B1 Helsinki palkkaa pakolaisia varten sosiaalityöntekijän 01 Y
9.6.1990 la A5 Lahteen majoitettiin ryhmä somalialaisia 11 S

13.6.1990 ke A11 Nastolan pakolaiskeskus avataan ensi viikolla 01 Y
19.6.1990 ti A11 Karjaa haluaa itse valita pakolaisensa 01

Y
20.6.1990 ke A2 Turvapaikan myöntäminen ei voi olla mielivallan asia 01

Y
5.7.1990 to A2 Pakolaisministerin outoa pakoilua 01 Y
6.7.1990 pe A7 Suomi ratifioi pakolaisten viisumivapaussopimuksen 01 Y
6.7.1990 pe A9 Pakolaislapsille annetaan pehmeä lasku koulunpenkille 10 Y
7.7.1990 la A5 Niukka tiedotus jatkuu turvapaikkapäätöksistä 01 Y
7.7.1990 la A7 Turvapaikkaa anonut mies poltti vaatteita kadulla Helsingissä 08 Y

15.7.1990 su A3-> A5 Turvapaikan hakijoita jo 750 tänä vuonna / Turvapaikkahakemusten määrä 
yllätti viranomaiset Hakemuksia tulee viikossa yhtä paljon kuin ennen 
puolessa vuodessa

11

Y
22.7.1990 su A10 Suomeen saapui Somaliasta lähes 100 spontaanipakolaista 11 S
24.7.1990 ti A3-> A5 SPR tukahtumassa pakolaisiin / Somaliasta tulvivalle väelle anellaan 

tilapäismajoitusta / Kallion koulusta pakolaismaja Imatran somalipakolaiset 
joudutaan siirtämään Helsinkiin

01

S
25.7.1990 ke A5 10 uutta somalipakolaista tuli Moskovan-junalla Suomeen 11 S
26.7.1990 to A5 Mistä termi spontaanipakolainen on lähtöisin? 17 Y
29.7.1990 su C4 Suojelusta vailla / Suomeen on tullut jo 400 pakolaista Somaliasta 11 S
30.7.1990 ma A5 Pakolaisapu: Suomen varauduttava turvapaikanhakijoiden tuloon 01 Y

1.8.1990 ke A7 Turvapaikan hakijoita tuodaan Suomeen järjestelmällisesti 08 Y
2.8.1990 to A6 Rantanen säilyttäisi hallituksen osuuden turvapaikkapäätöksissä 01 Y
3.8.1990 pe A7 Somalit vetosivat hallitukseen saadakseen Suomesta turvapaikan 02 S
5.8.1990 su A5 Hämeen SPR sai huollettavakseen yli 100 somalipakolaista 11 S
8.8.1990 ke A3-> 

A10
Turvapaikan odottajan elämä on unta ja ruokaa 10

Y
8.8.1990 ke A15 Kielikurssi on pakolaislasten kohtauspaikka 10 Y

10.8.1990 pe A3-> A9 Epärehellinen turvapaikan hakija voi ”lomailla” ilmaiseksi / 
Ulkomaalaiskuraattori Tarja Summa: Epärehelliset turvapaikan hakijat 
käyttävät väärin pakolaisturvaa

08

Y
11.8.1990 la A5 Miten päästäisiin perusteettomista turvapaikka-anomuksista? 08

Y
13.8.1990 ma A5 Mikä on turvapaikanhakijan Suomessa syntyneen lapsen asema? 17 Y
14.8.1990 ti A6 Pakolaisille ei ole tarpeeksi kuntapaikkoja ensi vuodeksi 01 Y
15.8.1990 ke A10 Asuntotilanteeseen vedotaan turhan usein pakolaisasioissa 01 Y
16.8.1990 to A3-> 

D3
Somaliruokaa suomalaisella sähköliedellä / Somalialainen uskukaris porisee 
Etelä-Karjalassa

13
S

16.8.1990 to A5 SPR haluaa valtion budjettiin riittävästi varoja pakolaishuoltoon 01 Y
17.8.1990 pe A3-> A9 Rantanen esittää kymmeniä lisävirkoja ulkomaalaiskeskukseen / Ministeri 

Rantanen vastasi oikeusasiamiehen kyselyyn pakolaisasioiden hoitamisesta: 
Ulkomaalaiskeskukseen pian 32 lisävirkaa

01

Y
19.8.1990 su A8 Turvapaikanhakijoita majoitetaan Lapinjärven kuntoutuskeskukseen 11

Y
21.8.1990 ti A5 7 somalia loukkaantui tappelussa SPR:n asuntolassa 03 S
21.8.1990 ti A5 Tulivatko Somalien heimoriidat yllätyksenä vastaanottokeskuksille? 03 S
21.8.1990 ti A8 Hallitus tehostaa ulkomaalaispolitiikkaa 01 Y
23.8.1990 to A2 Ulkomaalaisten oikeusasema määriteltävä selvästi 01

Y
23.8.1990 to A3-> A8 Somalipakolaiset pysäytetään Viipuriin / Yli sata somalia odottaa Moskovassa 

Suomen viisumitiukennusten vuoksi
11

S
24.8.1990 pe A5 Halutaanko somalien tulo Suomeen estää? 11 S
25.8.1990 la A5 Pakolaisneuvonnan Johanna Suurpää: Turvapaikan hakijalla ei tarvitse olla 

viisumia
17

Y
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Pvm Viikon-
päivä

Sivu Otsikko Sisältö-
luokka

Yleinen vs 
somali-
otsikko

25.8.1990 la A18 Tarjotaan työtä turvapaikan odottajille 20 Y
25.8.1990 la D8 Pakolaiset värittävät harmaata kulttuuriympäristöä 13 Y
30.8.1990 to A3 Neljälle somalille turvapaikka Suomesta 11 S

1.9.1990 la A5 Määräykset pakolaisten käännyttämisestä kumoon 01 Y
3.9.1990 ma A9 Uusi ulkomaalaislaki ruuhkauttaa valitukset 01 Y
6.9.1990 to A12 Myötätuntoa vain suomalaispakolaisille? 18 Y
7.9.1990 pe A5 SPR pyysi selvitystä oikeusasiamieheltä pakolaisasiassa 01 Y

11.9.1990 ti A2 Turvapaikkahakemusten pitkä tie 01 Y
14.9.1990 pe A5 SPR:n väki toivoo apua pakolaisten tuomaan työtulvaan 01 Y
14.9.1990 pe A10 Turvapaikanhakijoita myös Vaasaan 11 Y
19.9.1990 ke A2 Turvapaikanhakijat ruuhkautuvat kaikkialla 01 Y
23.9.1990 su C5 Seuraavaksi Suomeen? 11

Y
24.9.1990 ma A8 Kansat kohtasivat Lepakossa 15

Y
29.9.1990 la A5 Uudesta ulkomaalaislaista roimasti työtä poliisille 01 Y
1.10.1990 ma A2 Pakolaiset budjetoituina 01 Y
2.10.1990 ti

Kansliapäällikkö Juhani Perttunen: Uudesta ulkomaalaislaista roimasti työtä 
poliisille

01

Y
6.10.1990 la A11 Työllisyyskurssi auttaa tulkkipulassa 10 Y

13.10.1990 la A3-> A5 Hallitus peruu esitystä ulkomaalaislaiksi / Rantanen vie lain uudelleen 
hallituksen iltakouluun Sisäministeriö parsii kiisteltyjä turvapaikkapykäliä / 
Sisäministeriö veti ulkomaalaislain takaisin Hallitus korjaa esitystään kesken 
eduskuntakäsittelyn

01

Y
15.10.1990 ma A9 Pakolaisvirta täytti vastaanottokeskukset 11 Y
16.10.1990 ti A5 Ruotsiin pyrkivien somalien viisumeita epäillään vääriksi 08 S
17.10.1990 ke A3-> 

B10
Somalikirjailija N.F.: Suomessa unohdettu oma historia / Diktatuuri elää laina-
ajalla Hallituksen vainoaman somalikirjailija Nuruddin Farahin mukaan 
pakolaisvirran uusi suunta on kohti pohjoista

18

S
18.10.1990 to A7 Hallitus korjaa ulkomaalaislakia 01 Y
19.10.1990 pe A9 Pakolaiskeskusta vastustetaan Joensuun tienoilla 18 Y
19.10.1990 pe A15 Vain idealistit leimaavat muut rasisteiksi 18 Y
20.10.1990 la A22 En anna veromarkkojani pakolaisille 18 Y
22.10.1990 ma A5 Somalipakolaiset osoittivat mieltä Siad Barren 21-v vallalle 17 S
22.10.1990 ma A6 Tiina Mäkelä varoittaa pakolaisturismista 08 Y
22.10.1990 ma A6 Haukiputaalaiset saavat äänestää pakolaisten ottamisesta 11 Y
24.10.1990 ke A3-> B1 Helsingin seudulla ei ole varauduttu pakolaistulvaan / Kuka huolehtisi 

evakoista? Pääkaupunkiseudun kunnat ovat varautuneet heikosti 
pakolaistulvaan Monet haluaisivat jäädä Helsinkiin, koska täällä saa ystäviä

01

Y
28.10.1990 su C1-2 Pakolaisten luvattu maa? Ulkomaalaiset eivät enää kavahda pimeää, pakkasta 

ja suomalaista luonnetta. Heitä tulee maalta, mereltä ja ilmasta, idästä ja 
etelästä. He etsivät kuka mitäkin: yksi turvaa, toinen leipää, kolmas ilmaista 
täysihoitoa. Annammeko heidän tulla?

11

Y
29.10.1990 ma A12 Somalikirjailija ei ymmärtänyt siirtolaishistoriaa 18 S
31.10.1990 ke A10 Turvapaikkakiertolaiset aiotaan käännyttää rajalta 08 Y
31.10.1990 ke A14 Edes haparoiva askel maapallon puolesta 18

Y
1.11.1990 to A5 Koulutuskeskuksesta majapaikka pakolaisille Joensuusta 01 Y
3.11.1990 la A8 Ulkomaalaiskeskuksen miehitys kaksi 01 Y
5.11.1990 ma A12 Siirtolaiset eivät ole pakolaisia 17 Y
6.11.1990 ti A2 Ministeri Rantanen ja ulkomaalaislaki 01 Y
7.11.1990 ke A10 Haukiputaalle ei tule kansanäänestystä pakolaisista 01 Y
8.11.1990 to A5 Somalipakolainen ei puhunut eduskunnan seminaarissa 15

S
10.11.1990 la A22 Maailman pitäisi viisastua 18

Y
11.11.1990 su A34 Pakolaisten yritettävä itsekin 20 Y
18.11.1990 su A3-> A4 Muukalaisviha ei kuulu ihmisluontoon / Muukalaisviha on vaaraksi myös itse 

yhteiskunnalle
17

Y
18.11.1990 su A9 Pakolaisten vastaanotto uudistetaan Turussa 01 Y
20.11.1990 ti A8 Lähiöhotellista kaavaillaan pakolaiskeskusta Tampereella 01 Y
20.11.1990 to A9 Ulkomaalaiskuraattori moittii pakolaissopimuksen tulkintaa 01 Y
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Pvm Viikon-
päivä

Sivu Otsikko Sisältö-
luokka

Yleinen vs 
somali-
otsikko

21.11.1990 ke A11 Y-säätiö hankkii asunnot noin 300 pakolaiselle 01 Y
21.11.1990 ke A16 Pakolaiset haluavat nopeasti työhön 10

Y
22.11.1990 to A12 Köyhyys ja väkivalta tuovat pakolaisia 17

Y
23.11.1990 pe A2 Varoitus Etyk-maille muuttotulvasta 11 Y
25.11.1990 su Suomalaiset itsekästä kansaa 18

Y
27.11.1990 ti A3-> 

A10
Vainikkalan raja-asema täyttyi somaleista / Moskovan juna toi 119 
somalipakolaista Kaikki hakivat turvapaikkaa Vainikkalassa

11
S

28.11.1990 ke A3-> A5 Juna toi taas somalipakolaisia Moskovasta Ulkoministeriö ottaa yhteyttä 
Neuvostoliittoon pakoreitin sulkemiseksi

11
S

29.11.1990 to A2 Turisteista pakolaisiksi 11 Y
29.11.1990 to A3-> A5 Hallitus harkitsee somalien torjuntaa Pakolaiset voidaan Rantasen mukaan 

käännyttää rajalta Kolmas turvapaikanhakijoiden ryhmä saapui Suomeen
01

S
30.11.1990 pe A13 Somaleja ei aiota käännyttää 01 S

2.12.1990 su A10 Valtaosa suomalaisista ei hyväksy pakolaisten virtaa itärajan takaa 18 Y
2.12.1990 su A30 Paljonkohan pakolaisia vielä otetaan? 11 Y
3.12.1990 ma A10 Pakolaishuollossa mallia Kanadasta 01 Y
3.12.1990 ma Hallitus harkitsee muutosta ulkomaalaislakiin: Turvapaikkahakemukset 

pikakäsittelyyn rajalla
01

Y
4.12.1990 ti A13 Pakolaisuus ei ratkaise maailman ongelmia 18 Y
4.12.1990 ti Somalialaiset joulupöydissämme 18

S
6.12.1990 to A18 Kukaan ei tekosyyn takia lähde pakoon kotimaastaan 17 Y
8.12.1990 la A20 Somalit kaukana kurjuudesta 17 S
9.12.1991 su Epäluulo ei ole tiedon väärti / Suomessa pitkään eläneet ulkomaalaiset eivät 

pidä tätä toivottomana asuinmaana vaikka heihin ei luoteta ja heiltä aina 
tivataan mitä he täällä oikein tekevät

18

Y
10.12.1990 ma A5 Mikkeliin pakolaisia ehkä jo alkuvuodesta 11 Y
11.12.1990 ti A5 Stafford: Somalia kaaoksen vallassa 17

S
11.12.1990 ti A10 Pakolaiset kannattava sijoitus 18

Y
12.12.1990 ke A2 Yhteistyötä turvapaikkapolitiikkaan 01 Y
12.12.1990 ke A3-> 

A10
Somaliasta lähdettävä jos mielii säilyä hengissä / Somaliasta palannut kirurgi 
Asko Salmi: "Somaliaan ei voi jäädä"

17
S

12.12.1990 ke A6 Koulitaanko somaleista savolaisia? 01

S
12.12.1990 ke A16 Kotoa pois ja pakolaiset tilalle? 18

Y
14.12.1990 pe A3-> A7 Pakolaisten käännytys rajalta mahdolliseksi (A7 kainalojuttu: koventuneet 

pakolaisasenteet huolestuttavat hallituspuolueita)
01

Y
14.12.1990 pe

Somaliasta paennut toimittaja: "Palaamme heti kun voimme"
12

S
14.12.1990 pe A14 Pakolainen ei ole aina köyhä 17

Y
15.12.1990 la A8 Pakolaiset horjuttavat suomalaisten turvallisuuden tunnetta 18 Y
15.12.1990 la A12 Pakolaisten ensipuhuttelu vastaanottoasemilla / Murmanskissa odottaa 

kymmeniä somaleja
01

S
15.12.1990 la A22 Pakolaiset kääritään pumpuliin 01 Y
16.12.1990 su A11 Hallitus lietsoo pakolaishysteriaa 01

Y
16.12.1990 su A28 Kristillinen Suomi unohtaa pakolaiset 18 Y
16.12.1990 su C6 Ruotsalaisia emme saa, venäläisiä emme halua, olemmeko siis rasisteja? 18

Y
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18.12.1990 ti A6 SPR perustaa Siuntioon uuden pakolaiskeskuksen 01 Y
18.12.1990 ti A10 Somaliasta tulleiden hätä liikuttaa yhä vähemmän 18 S
20.12.1990 to A3-> A8 Suomalaiset entistä kielteisempiä pakolaisia kohtaan / Suhtautuminen 

pakolaisiin muuttunut kielteisemmäksi Vihreät ovat selvästi suopeimpia 
ulkomaalaisten tuloon

18

Y
21.12.1990 to A9 Pakolaisia tuli taas Vainikkalaan 11 Y
20.12.1990 to A12 Emme voi auttaa pakolaisia kotimaassaan 18

Y
27.12.1990 to A2 Pakolaiskysymys vaatii aikaa ja ymmärtämystä / Pakolaispelko sumentaa 

järjen
18

Y
27.12.1990 to A34 Kaikille kirkon jäsenille riittää työtä pakolaisten hyväksi 18 Y
28.12.1990 pe A8 Maasta poistettavien turvapaikananojien matkakuluihin tukea 01 Y
29.12.1990 la A24 Somalian hätä todellinen 17

S
31.12.1990 ma A18 Pakolaisista kansanäänestys 18 Y

2.1.1991 Ke A3-> A5 Siuntion ilotulitus pelästytti somalit Suomeen tuli 250 uutta somalipakolaista 
Tyyskylän tulokkaista yli puolet on lapsia / Punainen Risti valmistautuu 
somaleiden hätämajoitukseen Neuvostoliitosta tuli vuodenvaihteessa 
yhteensä 250 uutta somalipakolaista

11

S
2.1.1991 Ke Tietämätön ei suvaitse muita kuin itsensä 18

Y
3.1.1991 To 2725 haki turvapaikkaa Suomesta 11 Y
3.1.1991 To A5 Tehdashallia ei kelpuutettu pakolaisten majoitustilaksi Kymen maaherra pitää 

asenteita palolakia pahempana esteenä
01

Y
4.1.1991 Pe A2 Pakolaisvastaisuus nostaa päätään 18 Y
4.1.1991 pe A3-> A5 Muukalaispelko Valkealassa yllätti pakolaishuollon Majoitustiloja uskotaan 

silti löytyvän Bussit toivat somaleita Leningradista
18

S
4.1.1991 pe A5

Somaleja tuli ensimmäisen kerran bussilla rajan yli Leningradista Moskovan-
konsuli Mikko Makkonen arvelee Moskovassa olevan jopa tuhansia somaleja

11

S
4.1.1991 Pe A22 Pakolaisia ruotsinkielisiin kuntiin 01 Y
5.1.1991 La Valkealan teollisuushalli soveltuu pakolaisille Majoitustilaa oltava ainakin 

kolme neliötä henkeä kohti
01

Y
5.1.1991 La A5 SPR selventäisi pakolaishuollon työnjakoa 01 Y
6.1.1991 Su A11 Ilaskivi esittää pakolaisia koskevaa kansanäänestystä Rkp:n Rehnin mielestä 

pakolaiset ovat rikkaus kunnille Smp:n Soini haluaa Ilaskivestä 
presidenttiehdokkaan

18

Y
6.1.1991 Su A26 Hyväuskoisten hölmöjen pakolaispolitiikkaa 08 Y
6.1.1991 Su A26 Miksi suomalaiset ovat niin kovasydämisiä? 18 Y
6.1.1991 Su C5 Äkkiä mustat olivat Valkealassa 13 S
6.1.1991 Su C6 Toiset rodut ovat parempia kuin toiset 18 Y
7.1.1991 Ma A3-> 

A10
Maahanmuuttajat haluavat koulutusta 10

Y
7.1.1991 Ma A5 Puolet kunnista myönteisiä pakolaisille Keski-Suomessa 18 Y
8.1.1991 Ti A3-> A5 Pakolaisasemalla räjäytettiin pommi Hotellin ovilasit sirpaleiksi Valkealassa / 

Valkealan vastaanottoaseman oven lasit räjäytettiin rikki Poliisi arvelee, että 
yöllä räjähtänyt pommi oli koottu ilotulitusraketeista

05

Y
8.1.1991 Ti A5 Mikkelin seudulla tarjolla kerrostaloja pakolaisille 01 Y
9.1.1991 Ke A2 Suomalaista terrorismia vastaan 05 Y
9.1.1991 Ke A16 Minua haukutaan rasistiksi 18

Y
9.1.1991 Ke A16 Lähetetään somalit lomalle 18

S
9.1.1991 Ke A16 Koiriinkin meillä on varaa 18

Y
9.1.1991 Ke A17 Lyhyt luento rasismista 17 Y

10.1.1991 To A3-> 
A13-14

Pakolaisvirta tuo pysyvän muutoksen 17

Y
10.1.1991 To A3-> A7 Suomi tulkitsi NL:n turvalliseksi somaleille 01

S
11.1.1991 Pe A3 NL jäädytti somalien viisumit 11 S
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11.1.1991 Pe A5 Onko seurakunnissa sijaa pakolaisille? 18 Y
11.1.1991 Pe A7 Koivisto ei toivo pakolaisista vaaliteemaa 01 Y
11.1.1991 Pe A8 Pakolaistulkki SMP:n listoille / Rehn tuohtui pakolaispäätöksestä 01 Y
12.1.1991 La A9 Kahdeksaa somalia odottaa karkotus Suomesta 01 S
12.1.1991 La A9 Päihdekeskukset halutaan pysyvästi pakolaiskäyttöön 01 Y
12.1.1991 La A16 Pakolaiset paenneet henkensä kaupalla 18 Y
12.1.1991 La A16 Lisää pakolaisia Suomeen 18 Y
13.1.1991 Su A19 Pakolaisen on paha yrittää 10 Y
13.1.1991 Su A26 ”Elintasopakolaisia” odottaa kylmä talviloma Suomessa 08 Y
13.1.1991 Su A26 SPR:n toiminta ärsyttää 01 Y
13.1.1991 Su A26 Somalialaisille mahdollisuus asua Helsingissä 20 S
15.1.1991 Ti A8 Turvapaikanhakijat kahakoivat Vaasassa Nuori somalimies loukkaantui 

vakavasti
03

S
15.1.1991 Ti A12 Karvat nousivat pystyyn / 18

Y
15.1.1991 Ti A12 Somalit vanhuksia hoitamaan 20 S
16.1.1991 Ke A10 Valkeala haluaa selvittää kaikki pakolaisten majoitusvaihtoehdot 01 Y
16.1.1991 Ke A18 SPR on tiedottanut ja tiedottaa 01

Y
17.1.1991 To A12 Koira ei syö sinun pöydästäsi 18

Y
17.1.1991 To B1 Valtuutettujen enemmistö haluaa lisää pakolaisia Helsinkiin 18 Y
18.1.1991 Pe A14 Ahdistus puretaan pakolaisiin 18 Y
19.1.1991 La A5 Södermania pyydettiin tutkimaan hallituksen pakolaispäätöstä / 01 Y
19.1.1991 La A5 Uteliaat täyttivät pakolaiskeskuksen 18 Y
19.1.1991 La A13 Tilapäinen työlupa turvapaikkaa odottaville pakolaisille 20 Y
21.1.1991 Ma A4 Pakomaamme ompi Suomi 18 Y
22.1.1991 Ti A8 Yhdeksän somalipakolaista  sai asunnon Lappeenrannasta 10 S
22.1.1991 Ti A14 Suomalaisten pakolaishysteria kammottavaa / 18 Y
22.1.1991 Ti A14 Pakolaisvero perittäköön erikseen 01 Y
24.1.1991 To A3-> B1 Helsinki vaatii korvausta pakolaisten hoidosta / Helsingin terveyslautakunta: 

Pakolaisille saatava henkilökortti
01

Y
24.1.1991 To A8 Somaleja ei pidä palauttaa NL:n 01

S
24.1.1991 To A15 Pakolaisten ystäväkursseja järjestetään 15 Y
25.1.1991 pe Pakolaisten tulo hiljeni tammikuussa 11 Y
26.1.1991 La A5 Tampereen pakolaisasema otetaan käyttöön viikon päästä 01 Y
27.1.1991 Su A30 Pakolaiset toisten kouluun 20 Y
29.1.1991 Ti A10 Missä pakolainen asuu? 10 Y
29.1.1991 Ti A10 Maahanmuuttajat eivät meiltä lopu 11 Y
29.1.1991 Ti A10 Pakolaisilta pois omat asuntokiintiöt 01 Y
31.1.1991 To A6 SPR:n uusi pakolaiskeskus Siilinjärvelle sairaalaan 01 Y
31.1.1991 To A12 Somaleja tarvitaan Afrikassa 12 S

1.2.1991 Pe A2 Ulkomaalaislaki myötätuulessa 01 Y
1.2.1991 Pe A8 Valiokunta peukaloi taas ulkomaalaislakia 01 Y
1.2.1991 Pe A11 Oulun Heikinharjun sairaalaan ehkä pakolaiskeskus 01 Y
1.2.1991 Pe A14 Hyväksymme ehdotuksen pakolaisista 20

Y
2.2.1991 La A3 Koivisto pani järjestykseen ulkoasiainvaliokunnan 01 Y
3.2.1991 Su A8 Skinnari tukee varovaista ulkomaalaispolitiikkaa 01 Y
3.2.1991 Su C4 Somali voi olla tyylikäs ja irakilainenkin 13 S
5.2.1991 Ti A3-> A5 Somaleista tänään pikapäätös / Nopeutettua menettelyä yritettiin ensi kerran 

/ Poliisi pidätteli 160:tä somalia Tallinnan-laivalla yön ja päivän / 
Ulkoasiainvaliokunta miettii vielä, onko Neuvostoliitto turvallinen maa / 
Somalit hidastivat Hautalaa

01

S
5.2.1991 Ti A3-> A6 Siuntiossa odottivat vanhat tutut / Siuntion somalit ottivat tulijat riemuiten 

vastaan
11

S
5.2.1991 Ti A6 SPR kurssittaa Siuntiossa ystäviä pakolaisille 15 Y
5.2.1991 Ti A10 Turvapaikanhakijain elintaso ärsyttää suomalaista 18 Y
6.2.1991 Ke A3-> A5 Suurin osa somaleista saa oleskeluluvan Viranomaiset epävarmoja 

pikakäsittelyn laillisuudesta  / Pikakäsittely tuonee somaleille puolen vuoden 
oleskeluluvan / Suomen turvapaikkamenettely oikeusasiamiehen 
selvitettävänä

01

S
6.2.1991 Ke A3->A5 Moskovasta tulossa vielä lisää somaleja / Moskovassa vielä lisää somaliryhmiä 

Siuntiosta soiteltiin terveisiä NL:oon jääneille
11

S
6.2.1991 Ke A16 Pakolaiset kertomaan omasta maastaan 15 Y
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7.2.1991 To A3-> A5 147 somalia sai puolen vuoden oleskeluluvan / Somaleille oleskelulupa mutta 
ei lupaa työntekoon / 

01
S

7.2.1991 To A5 Miksi turvapaikanhakijat eivät saa tehdä töitä? 10
Y

7.2.1991 To Georg Otsilla tulleet somalit: Neuvostoliitossa 50 somalia vankilassa 11 S
8.2.1991 Pe A5 Tallinnasta sunnuntaina tulleita Somaleita yritetään sijoittaa kuntiin 11 S
9.2.1991 La A8 Kuntien ja valtion yhteistyötä lisättävä pakolaispolitiikassa 01 Y
9.2.1991 La A9 Ulkomaalaislaki kuohutti eduskuntaa 01 Y

10.2.1991 Su C7 Valtapuolueet näkevät painajaisia pakolaisvaaleista 01 Y
11.2.1991 Ma A5 NL:n vartijat käännyttäneet somaleita rajalta Osa yrittänyt matkata radan 

vartta jalkaisin Viipurista Vainikkalaan
11

S
13.2.1991 Ke A7 EK kinasi ulkomaalaislaista: valitako etiikka vai kansallinen etu? 01 Y
14.2.1991 To A8 Lapsilla ei ennakkoluuloja: pakolainen voisi olla vaikka paras kaveri 18 Y
16.2.1991 La Eduskunta sallisi työn turvapaikanhakijoille Vaalikauden viimeinen istunto 

korjaili vielä ulkomaalaislakia
01

Y
16.2.1991 La A5 Siilinjärven pakolaiskeskus aloittaa toimintansa 01 Y
17.2.1991 Su A9 Yksityiset tarjoavat asuntoja pakolaisille 01 Y
17.2.1991 Su C2 SPR pakolaisilla politiikkaan 01 Y
18.2.1991 Ma A5 Turkuun perustettu työryhmä tiedottamaan pakolaisten asioista 01 Y
18.2.1991 Ma A6 Vehkalahden Reitkalliin pakolaisten vastaanottokeskus 01 Y
21.2.1991 To A9 Useissa seurakunnissa valmistellaan pakolaisten tilapäismajoitusta 01 Y
22.2.1991 Pe A11 4 somalia sai taas turvapaikan 01 S
23.2.1991 La A8 SPR avasi Siilinjärvellä vastaanottokeskuksen 01 Y
23.2.1991 La A10 Uusi ulkomaalaislaki voimaan maaliskuussa 01 Y
25.2.1991 Ma B1 Lautakunta toivoon Helsinkiin uusia pakolaiskeskuksia 01 Y

2.3.1991 La A8 Uusi ulkomaalaislaki voimaan 01 Y
5.3.1991 Ti A5 Sosiaalityöntekijät vaativat ripeyttä turvapaikkapäätöksiin 01 Y
9.3.1991 La D6 Pakolaisia on autettava vaikka oma elintasomme laskisi / Rasistiset mielipiteet 

voivat tuhota ihmiskunnan
18

Y
10.3.1991 Su A2 Pakolaisongelman parissa painittiin Suomessa jo 1918 18 Y
14.3.1991 To A10 Pakolaiskeskuksen nurkalla ammuskeltiin Nastolassa 05 Y
16.3.1991 La A5 Ryhmä pakolaisia tuli Ouluun Haaparannan kautta 11 Y
26.3.1991 Ti A4 Lopultakin luokka jossa pommit eivät räjähtele 16 Y
28.3.1991 To B1 Helsingin valtuusto puhui pitkään pakolaisista 01 Y
30.3.1991 La A3-> 

A14
Kymmenet yksinäiset pakolaislapset odottavat Suomessa turvapaikkaa / 40 
vanhempansa kadottanutta lasta etsii turvapaikkaa Suomesta Helsinkiin 
haluttaisiin perustaa vastaanottokeskus yksin tuleville alaikäisille

10

Y
30.3.1991 la C7 Reitkallin kartanossa syödään öisin ja kuunnellaan Teheranin radiota 13

Y
3.4.1991 ke A8 Maaliskuussa ei tehty yhtäkään turvapaikkapäätöstä  Uuden ulkomaalaislain 

soveltaminen tahmensi käsittelyä
01

Y
4.4.1991 to Haulikkomiehet tulittivat Tampereen pakolaiskeskusta Postin ja baarin 

ikkunoitakin ammuttiin yöllä
05

Y
4.4.1991 to Ehdollista vankeutta Valkealan pommin- räjäyttäjälle 09 Y
5.4.1991 pe A9 Pakolaisaseman ampujiksi epäillyt kiinni Tampereella 05 Y
9.4.1991 ti A10 Orvot pakolaislapset pian uuteen kotiin 10 Y

10.4.1991 ke A3->A5 SM karkoittanut sata turvapaikkaa hakenutta 01
Y

10.4.1991 ke A8 Uusimaa etsii paikkaa yli 300 pakolaiselle 01 Y
18.4.1991 to A3-

>A11
Suomeen pakenevia lapsia ei haluta lähettää takaisin / Pakolaisasiain 
neuvottelukunnan mietintö valmistui: Turvapaikkaa hakeneita lapsia ei pitäisi 
palauttaa

01

Y
18.4.1991 to A12 Pakolaisia vastaan ei yllytetty 14 Y
20.4.1991 la A24 Valtion pitäisi hoitaa lähinnä omia kansalaisia 18 Y
22.4.1991 ma A2 Pakolaisten hätäkello soi 06 Y
28.4.1991 su A9 Nastolan somalit pakenivat hyökkäyksiä Helsinkiin 10 S
29.4.1991 ma A3-A5 Pakolaiskeskuksen vartiointia tehostetaan  / Pakolaiskeskuksessa neuvoteltiin 

tuntikausia Häiriköt ja pitkä odotusaika kiusaavat Nastolan somaleita
05

S
29.4.1991 ma A5 Hyvästi Ali Abdi Ahmed 21 S
30.4.1991 ti A2 Turvapaikanhakijat vailla turvaa 05 Y
30.4.1991 to A3->A5 Ulkomaalaiskeskus lupaa vauhtia pakolaispäätöksiin / Pakolaishuollon 

kummajainen / Risto Veijalainen uskoo turvapaikkajonon lyhenevän 
Käsittelyaika luvataan kolmeen kuukauteen tänä vuonna

01

Y
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30.4.1991 to A3->A5
Lyhyen oleskeluluvan saaneet somalit sekoittivat Loviisan työvoimatoimiston 
/ Somalit yllättivät työvoimatoimiston Laman koettelema Loviisa ei lupaa 
suuria oleskeluluvan saaneelle pakolaiselle

10

S
1.5.1991 ke A9 Ministeriryhmä pohtimaan ulkomaalaispolitiikkaa 01 Y
4.5.1991 la A8 SMP:n johtajat: somalit palatettava kotimaahansa 12 S
5.5.1991 su A26 Somaleille olisi töitä kotimaassa 12 S
7.5.1991 to A3->A5 Ikkunoiden kivityksestä ei syytettä Nastolassa / Pakolaiset eivät vaadi 

rangaistusta Nastolan keskusta kivittäneille
09

Y
11.5.1991 la A10 Somaliäiti teki rikosilmoituksen Nastolan kivityksestä 09 S
15.5.1991 ke A5 Lapinjärven kuntoutumiskeskus pestaisi somalit peltotöihin 10 S
17.5.1991 pe A3-

>A10
Suomessa ei tehdä somalityttöjen ympärileikkauksia / Suomalaislääkäri ei saa 
ympärileikata somalityttöjä Terveydenhuoltoväki tarvitsisi koulutusta 
pakolaisten neuvontaan ja käytännön työhön

10

S
18.5.1991 la A14 Vieraan pelko 18

Y
18.5.1991 la A29 Somali kohtaa aidon suomalaisen urheilukatsomossa 18 S
21.5.1991 ti Somalikahakka Oulun pakolaiskeskuksessa 03 S
25.5.1991 la A10 Dosentti Petri Ruutu: Pakolaiset eivät ole terveysriski suomalaisille 17 Y
28.5.1991 ti D11 Uusittava radiodokumentti somalinaisten ympärileikkauksesta hätkähdyttää 13

S
8.6.1991 la A19 Kokonainen maanosa on pian ruokittavanamme 11 Y

14.6.1991 pe A8 Ulkomaalaislain tulkinta yllätti 01 Y
19.6.1991 ke A11 STH lainaa työntekijöitään ulkomaalaiskeskukselle/ 01 Y
19.6.1991 ke A11 Tplautakunta odottaa vielä valituksia Työn odotetaan ruuhkautuvan 

loppuvuodesta
01

Y
20.6.1991 to A10 Pakolaisuus on massaturismia 08 Y
20.6.1991 to A11 Pakolaisten kansainvälinen juhannus 15 Y

1.7.1991 ma A3 Norjaan lähteneet somalipakolaiset palautetaan Suomeen 11 S
2.7.1991 ti A7 Somalipakolaisten lähtö Norjaan ei ole hämmästyttänyt Veijalaista 12 S
8.7.1991 ma A3->A7 Turvapaikan saaneet odottavat yhä keskuksissa/Somalit eivät kelpaa Suomen 

kunnille /Turvapaikan saaneille ei löydy riittävästi vastaanottajakuntia
01

S
9.7.1991 ti A2 Pakolaiskielto on paha virhe 01 Y

11.7.1991 to A9 Turvapaikanhakijoilta halutaan sormenjäljet tietorekisteriin 01 Y
12.7.1991 pe A2 Ulkomaalaisten torjuntaan törmää Suomessa kaikkialla 18

Y
17.7.1991 ke A3 Siivouksesta syntyi nujakka Nastolan pakolaiskeskuksessa Pakolaisilta evättiin 

toimeentuloturva kunnes paikat siivotaan
08

Y
26.7.1991 pe A9 Tallinnasta tulleille somaleille suositellaan vuoden jatkoaikaa Paikallispoliisit 

myöntävät myös pakolaisten jatko-oleskeluluvat Luvista päättäminen 
herättää poliisipiireissä kahdenlaista ilmaa

01

S
28.7.1991 su A14 Rasistin maine herkässä 18 Y

2.8.1991 pe A8 Somalien oleskelulupia jatketaan vuodella 01 S
6.8.1991 ti A9 Tuhannelle pakolaiselle uusi kotikunta valmiina 01 Y
8.8.1991 to A8 Norjan poliisi palautti somaleja takaisin Suomeen 11 S
9.8.1991 pe A9 Pakolaiskeskuksen ikkunaan kivi Mikkelissä 05 Y

12.8.1991 ma A5 Siirtolaispolitiikka estäisi pakolaisjärjestelmän väärinkäytön 01 Y
14.8.1991 ke A3->A5 Oikeusasiamies sai selvityksen viranomaisten viime helmikuun toimista: 

Ministeriö yritti estää Georg Otsia tuomasta somaleita / Sisäministeriö tiesi 
helmikuussa laivalla tulleista somaleista etukäteen Ministeriö yritti pysäyttää 
Georg Otsin talvella Tallinnaan

01

S
15.8.1991 to A5 Somalien epäillään mukiloineen suomalaisia Nastolan kivitysyönä 07

S
20.8.1991 ti A5 Suomi varautunut NL:n pakolaisten määrän kasvuun 11 Y
30.8.1991 pe A9 Työryhmä lupaa pakolaisasuntoja 01 Y

1.9.1991 su A5 Pakolaisia jahdanneet sytyttivät omakotitalon polttopulloilla Porvoossa 05
Y

5.9.1991 to A5 Turvapaikkapyyntöjä yhä 2500 suma sisäministeriössä 01 Y
5.9.1991 to A6 Kahdelta ulkomaalaiselta takavarikoitiin Torniossa 35 kiloa Kat-huumetta 08

Y
6.9.1991 pe A3-

>A11
Somaleille suunnitellaan jo paluukuljetuksia/Somalipakolaisilla halukkuutta 
palata kotimaahansa Suomi suunnittelee pakolaisten vapaaehtoisia 
yhteiskuljetuksia

12

S
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7.9.1991 la A8 Lähes puolet kaupungeista ottaisi nyt pakolaisia 01 Y
9.9.1991 ma A9 Pakolaiskeskusta kivitettiin Haminan Reitkallissa 05 Y

10.9.1991 ti A2 Toivoton ulkomaalaiskeskus 01 Y
14.9.1991 la A9 Vehkalahden koulussa 16 somalia ja kaksi kurdia Turvapaikkaa hakevat lapset 

käyvät suomalaista ala-astetta
10

S
15.9.1991 su A20 Ulkomaalaiskeskuksen toiminnalle saatava linja 01 Y
16.9.1991 ma A6 Eikö pakolainen kelpaa pankin tiliasiakkaaksi? 10 Y
17.9.1991 ti Uudenmaan lääninhallitus hoputtaa kuntia jatkuvaan pakolaisten 

vastaanottoon Koko maasta puuttuu 1500 pakolaisasuntoa
01

Y
18.9.1991 ke A10 Kat-huumeen salakuljetuksesta 5kk ehdollista 09 Y
19.9.1991 to A3->A5 Oleskelulupa ei heltiä turvapaikkalautakunnasta / Ensimmäinen 

pakolaispäätös paljasti aukon ulkomaalaislaissa Turvapaikkalautakunta ei 
tutki lainkaan oleskelulupaa

01

Y
22.9.1991 su Kymen lääni patistaa ottamaan pakolaisia Odottelu lisännyt turvapaikan 

hakijoiden henkisiä ongelmia
02

Y
27.9.1991 pe

KHO:n mukaan pakolaispäätöksen teko vaatii määräenemmistön valtuustossa
01

Y
28.9.1991 la A8 KHO:n pakolaispäätös hämmästytti virkamiehiä 01 Y

10.10.1991 to B2 Ulkomaalaisasiat halutaan koota sosiaalivirastolle 01 Y
10.10.1991 to Pakolaisten tukeen lähes kolmen miljoonan lisäys Tampereella 01 Y
12.10.1991 la A5 Nastolan kivitys ei johda syytteisiin 09 Y
12.10.1991 la A10 Hauhon ja Visulahden pakolaiskeskukset lopetetaan 01

Y
15.10.1991 ti B1 Vantaa perustaa pakolaistoimiston 01 Y
17.10.1991 to A7 Hallitus uudistamaan pakolaispolitiikkaa 01 Y
23.10.1991 ke A10 Ensimmäinen somalivalitus hyväksyttiin Lautakunta antoi yhdelle somalille 

turvapaikan vastoin ministeriön kantaa
01

S
24.10.1991 to A13 Somalipakolaiset vetoavat YK:n päivänä kotimaansa puolesta 17

S
27.10.1991 su C3 Pakolaisia tulvii rajoilla 11

Y
6.11.1991 ke D15 Pakolaisnaiset kertovat Suomesta ja Somaliasta 15 S

11.11.1991 ma D11 Suomessa asuvien muukalaisten tiiviitä puheenvuoroja nähdään tällä viikolla 
päivittäin

15
Y

15.11.1991 pe A6 Kolme kiinni yhteenotosta Siuntion pakolaiskeskuksessa 03 Y
15.11.1991 pe A12 Pikainen lähtökäsky tuo pakolaiselle pulmia 02 Y
22.11.1991 pe A9 Ulkomaalaisten säilöönotosta kanneltiin oikeusasiamiehelle 01 Y
22.11.1991 pe D6 Pakolaistyön ottelijat 01

Y
26.11.1991 ti Kuopio pelkää pakolaisten perheitten lisäävän kaupungin rasitteita 01 Y
27.11.1991 ke A9 Suomelta pyydetään kiireistä apua Somaliaan / Perheiden yhdistäminen 

vaikeaa
10

S
3.12.1991 ti A8 Turvapaikkapyyntöjä evätty jo yli 200:lla pikaisella päätöksellä 01 Y
4.12.1991 ke A5 Oleskeluluvan saaneille oikeus liikkeen perustamiseen 10 Y
5.12.1991 to Pakolaiset pankkilainan varaan 20

Y
6.12.1991 pe A5 Siirtolaisten ja pakolaisten neuvottelukunnat yhdistetään 01 Y

11.12.1991 ke A10 Söderman löysi puutteita somaleiden kuulusteluissa  Poliisi kohteli Georg 
Otsilla tulleita asiallisesti 

01
S

11.12.1991 ke A10 Ulkomaalaisten osuus kasvaa Lukumäärä noussut 34000:een, siirtolaisten 
asemassa suuria eroja

01
Y

16.12.1991 ma Jämsänjokilaaksoon ei haluta pakolaisia 01 Y
17.12.1991 ti Kuopio asuttaa 40 pakolaista 01 Y
17.12.1991 ti A5 60 somalia kirjoittautui Vehkalahdelle Valtuustojen jahkailuun kyllästyneet 

pakolaiset hakevat asuinkuntansa itse
02

S
17.12.1991 ti A6 Turvapaikan hakijoille esitetään yleistä oikeusapua 01 Y
23.12.1991 ma A5 Kelpaako pakolaisten ajokortti Suomessa? 10 Y
23.12.1991 ma A9 Pakolaiskeskuksen varasliigan jutussa lisäsyytteitä 09 Y
24.12.1991 ti A9 Lahti ottaa pakolaisia 01 Y
27.12.1991 pe A3->A5 Somaliperheellä uusi elämä Lohjalla / Abdikarin perhe muutti Lohjalle 10

S
27.12.1991 pe Salim odottaa turhaan paluuta Somaliaan 12 S
27.12.1991 pe Pakolaiskeskukset varastoivat ihmisiä Yli tuhat oleskeluluvan saanutta 

odottaa kotia, kunnanvaltuustot eivät somaleja huoli 
01

S
27.12.1991 pe Palveluiden puute kiristää tunnelmaa 02 Y
28.12.1991 la A2 Pakolaisilta pääsy kielletty 18 Y
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29.12.1991 su A3->A5 Ulkomaalaisille saataneen uusi virasto jo 1993 / Ulkomaalaislaki remonttiin 
tammikuussa Vastaanotto, lupabyrokratia ja työvoima-asiat vaativat yhteensä 
lähes 450 työntekijää

01

Y
3.1.1992 pe A8 Pakolaiskoplan varkausjuttuun lisäsyytteitä Kuopiossa 09 Y
8.1.1992 ke A10 Kuuskoski halukas ottamaan ulkomaalaisasiat ministeriöönsä / Turku haluaa 

200 pakolaista vuodessa 01 Y
11.1.1992 la A18 Pakolaisilla yksilökäsittely 01 Y
10.1.1992 pe A5 Suomesta haki turvapaikkaa 1991 yli 2100 anojaa 11 Y
14.1.1992 ti A5 Jyväskylä valmistautuu 250 pakolaisen vastaanottoon 01 Y
16.1.1992 to A5 Teollisuushalli kunnostettiin pakolaiskeskukseksi Joensuussa 01 Y

3.1.1992 pe A8 Pakolaiskoplan varkausjuttuun lisäsyytteitä Kuopiossa 09 Y
14.1.1992 ti A8 viranomaisilla on liian vähän taustatietoa Afrikasta 01 Y

9.1.1992 to A9 Poikkeuspykälä säädettiin ulkomaalaislakiin väärin 01 Y
14.1.1992 ti A9 Somali puukotti maanmiehensä 03 S
17.1.1992 pe A9 Somalimies vangittiin toverinsa puukotuksesta epäiltynä 03 S
23.1.1992 to A5 Vihti ottaa 30 pakolaista 01 Y
23.1.1992 to D13 Suomi tasapainoilee pakolaispolitiikassaan muun Euroopan malliin 01 Y
25.1.1992 la A10 Poliisi sai maaluettelon turvapaikanhakijoiden pikapuhuttelua varten

01 Y
8.2.1992 la A10 Toverinsa puukottaneelle somalille tapposyyte 09 S

13.2.1992 to B1 Miksi pakolaiset eivät kelpaa Espoolle? 18 Y
20.2.1992 to A6 Entisen NL:n kansalaisista tuli Suomen suurin ulkomaalaisryhmä 01 Y
24.2.1992 ma A2 Ulkomaalaisasiat järjestykseen 01 Y
26.2.1992 ke A11 Turvapaikanhakijalle ilmainen majoitus vain vastaanottokeskuksessa

01 Y
29.2.1992 la A7 Kaikille ulkomaalaisille mahdollisuus opiskella Suomea tai ruotsia 10 Y

4.3.1992 ke A12 Pikkutyttöjen silpominen kriminalisoitava 13 Y
5.3.1992 to A10 Tyttöjen silpominen on mieletön perinne 13 Y
6.3.1992 pe A3->A5 Somalit halutaan jo lähettää takaisin kotiin

12 S
7.3.1992 la A10 Somalimies sai 8v6kk vankeutta puukotuksesta 09 S
7.3.1992 la A10 Pakolaisista lähes 400 sai kotikunnan alkuvuoden aikana 01 Y

11.3.1992 ke A3->B6 Pakolaisen kärsimykset uutisten takana
17 Y

12.3.1992 to A6 Pakolaisasioita puuhataan Helsingin ETYKin asialistalle 01 Y
13.3.1992 pe A3->A5 Valtio vähentää pakolaiskeskusten majoituspaikkoja

01 Y
15.3.1992 su C6 Pitkä ikävä lapsia 10 Y
16.3.1992 ma A10 Ympärileikkaus täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkit 13 Y
17.3.1992 ti A15 Suomen kielen vaikeus on haitallinen myytti 10 Y
18.3.1992 ke A3->B1 Ulkomaalaiset jäävät Helsinkiin

10 Y
18.3.1992 ke A5 Kajaani ei ota vastaan somalipakolaisia 01 S
19.3.1992 to A2 Ulkomaalaisten rikokset uusi haaste yhteiskunnalle 08 Y
22.3.1992 su A22 Silpominen kiellettävä lailla 13 Y

6.4.1992 ma B1 Uudenmaan kunnat ottavat 150 lisäpakolaista 01 Y
7.4.1992 ti A5 Kaksi kolmesta pakolaisesta saa lähteä 01 Y
9.4.1992 to A7 Kuuskoski moitti ulkomaalaiskeskusta 01 Y

23.4.1992 to A3->A6 Ulkomaalaislakiin tulossa uusia tiukennuksia
01 Y

25.4.1992 la A5 Ulkomaalaisvirastoa ei perusteta 01 Y
25.4.1992 la A8 Suomalaiset ja ulkomaalaiset

18 Y
3.5.1992 su A3-

>A12
Moni turvapaikan saanut aikoo ammattioppiin / Somalinuoret aikovat 
hankkia ammattikoulutuksen Suomessa Opetusviranomaiset pohtivat 
erilliskoulutuksen järjestämistä 10 S

3.5.1992 su A4 Aina väärässä jonkun mielestä

18 Y
3.5.1992 su A8 Oravaisten pakolaiskeskuksen ulkorakennuksessa paloi taas 05 Y
4.5.1992 ma A8 Pakolaiskeskustelu uhkaa Gammelbackan perusparannusta 18 Y
7.5.1992 to A6 Oppilaat polttivat suitsukkeita ja tanssivat afroa Vuosaaressa 15 Y

11.5.1992 ma B2 Mahdollisuuksien tori 15 Y
12.5.1992 ti A8 Paluumuutto Somaliaan toistaiseksi mahdotonta 12 S
13.5.1992 ke A10 Porvoon maalaiskunta hankkii 7 pakolaisasuntoa 01 Y
20.5.1992 ke B2 Helsinkiin perustetaan ulkomaalaisten palvelupiste 01 Y
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26.5.1992 ti A5 Miksi pakolaiset eivät maksa hammashoidosta poisjäämisestä? 10 Y
6.6.1992 la A5 Viisi pakolaista saanut tänä vuonna turvapaikan 01 Y

7.6.1992 su
A3-
>A10 Ulkomaalaislain uudistus tyrmätään laajalti 01 Y

9.6.1992 ti A9 Turvapaikan hakijoille harkitaan rajoitettua poikkeustyölupaa 01 Y
16.6.1992 ti A11 Pakolaisten asuntokiintiö nousee sataan 01 Y

19.6.1992 pe
A3-
>A10

Perheen löytäminen Somaliasta on salapoliisintyötä / Somaliperheen pitkä tie 
isän luo Suomeen Omaisten löytäminen sodan kaaoksesta on monen mutkan 
takana 10 S

23.6.1992 ti A5
Turvapaikan hakijoiden pikakäännytykset lisääntyneet / Boubakaria 
palloteltiin rajalla 01 Y

23.6.1992 ti A9 Pakolaiskeskus taas varaskoplan välivarastona Siilinjärvellä 08 Y
28.6.1992 su C7 Suomi - rikollisten turvapaikka? 08 Y

5.7.1992 su A10 Ministeriö kunnallistaisi SPR:n pakolaiskeskuksia 01 Y
7.7.1992 ti A6 Pakolaiskeskukset halutaan kunnille ja kuntainliitoille 01 Y

8.7.1992 ke A22 On aika ajatella Somalian yhtenäisyyttä 17 S

9.7.1992 to A3->A5 Pohjoismaat yrittävät pysäyttää pakolaiset omille kotiseuduilleen 01 Y

14.7.1992 ti Jo yli 1600 turvapaikanhakijaa 11 Y

17.7.1992 pe
A3-
>B13

Hassanin suurperhe ei sopisi Mäntsälän messutaloihin / Hassanin perhe ei 
mahtuisi Mäntsälän taloihin 10 S

18.7.1992 la A3->A5 700 turvapaikanhakijaa saapui 11 Y
23.7.1992 to A7 Kokkolalainen pariskunta tarjoaa kotia pakolaisperheelle 18 Y

25.7.1992 la A20 Kuka on oikea pakolainen? 17 Y
26.7.1992 su C2 Oma pakolaisuus ei unohdu 18 Y
28.7.1992 ti A2 Pakolaiskysymys ja Suomi 18 Y
28.7.1992 ti A10 Otimme 400 000 pakolaista (vast 23.7.!) 18 Y
29.7.1992 ke A5 Säilöönotettuja ulkomaalaisia ei saisi pitää vankiloissa 01 Y

30.7.1992 to A3->C1 Suomi lupasi ottaa vastaan sairaita ja äitejä lapsineen 01 Y
31.7.1992 pe A8 Tuskin olemme velkaa pakolaismiehille 18 Y
31.7.1992 pe A8 Sotalapsia ei voi verrata aikuisiin 18 Y
31.7.1992 pe A8 Missä on meidän suomalaisten sydän 18 Y

1.8.1992 la A10 Surullinen tarina Sambusta 08 S
1.8.1992 la A10 Ruotsi ei torjunut pakolaisia 17 Y
1.8.1992 la A11 Kotimaahan jäänyt perhe tulee uniin joka yö 10 Y
3.8.1992 ma A8 Inhimillisyys on pahoin alamäessä 18 Y
4.8.1992 ti A10 Pakolaisten ihmisoikeuksia loukataan 01 Y
4.8.1992 ti A10 Kukin maa auttakoon pakolaisia voimiensa mukaan 20 Y
6.8.1992 to A7 kokoomus kiirehtii ulkomaalaislain tiukennusta 01 Y
6.8.1992 to A10 Ottakaa pakolaisia kotiinne! 18 Y
6.8.1992 to A10 Norjassa pakolaisiin suhtaudutaan luontevasti 17 Y

6.8.1992 to A11
Hauhon Viittakiven leirillä ei anneta oman kulttuurin ja kielen unonhtua 
Somalilapsilla on ikävä kotiin 10 S

7.8.1992 pe A3->A5 Ulkomaalaislakiin ehkä pikakäännytys 01 Y
8.8.1992 la A2 Oma sotalapsi - kaunis ajatus 18 Y
8.8.1992 la A10 Miksi pakolaislapselle ei saisi tarjota kotia? 18 Y
8.8.1992 la A10 Pakolaisten vastaanoton oltava hallittua 01 Y
8.8.1992 la A10 Jokaiselle maalle suhtautettu pakolaiskiintiö 17 Y
9.8.1992 su A18 Prosenttiliike pakolaisten auttamiseksi 17 Y

13.8.1992 to A3->A5 Yhä useamman luokkatoverina ulkomaalainen oppilas 10 Y
13.8.1992 to A10 Somalipakolaisia rauhanturvaajiksi 20 S
13.8.1992 to A10 Kyllä nämä sinisilmät huolehtivat 18 Y
14.8.1992 pe A7 Vasemmistoliitto ottaisi 10000 pakolaista 01 Y
20.8.1992 to A9 Helsingin poliisilaitos tutkii Eteläsataman somalijupakkaa 08 S
23.8.1992 su C4 Mies, jonka puheista nousee hirveä haloo 18 Y
26.8.1992 ke A11 Maahanmuuttajan peruskoulu alkoi ilman oppikirjoja 10 Y
27.8.1992 to A11 Aikuisten maahanmuuttajien ops:t valmistuneet 01 Y
31.8.1992 ma D11 Suomi keskustelee pakolaiset hengiltä 18 Y

3.9.1992 to A6 Ulkomaalaislain muutos eduskunnalle lähiviikkoina 01 Y
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5.9.1992 la A18 Muukalaisviha voi leimahtaa 18 Y
20.9.1992 su A8 Joensuun pakolaiskeskusta heiteltiin polttopulloilla 05 Y

24.9.1992 to A2 Turvapaikkaa haetaan yhä useammin Euroopasta 17 Y
24.9.1992 to A9 RKP epäilee ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia 01 Y
29.9.1992 ti A5 Koululaisille valmistui valistusta pakolaisuudesta 15 Y
29.9.1992 ti A5 Poliisi rauhopitti Lapinjärvellä turvapaikanhakijoiden juhlia 08 Y
29.9.1992 ti A11 Kuka uskoo mustaa miestä? 18 Y
1.10.1992 to B2 Ulkomaalaisyksikkö palvelee paluumuuttajia ja pakolaisia 01 Y

5.10.1992 ma A5
Aseistautunut nuorukainen sieppasi pakolaiskeskuksen työntekijän 
joensuussa 07 Y

6.10.1992 ti A5 Turvapaikkaa hakenut Suomesta tänä vuonna jo yli 3000 11 Y
6.10.1992 ti A5 Vähentääkö peittely pakolaisvastaisia ilmiöitä? 18 Y

12.10.1992 ma A10 Kertokaa vieraista kulttuureista 15 Y
21.10.1992 ke A11 Valtio kannustaa kuntia ottamaan lisää pakolaisia 01 Y
26.10.1992 ma A10 Maahanmuuttajien opetukseen on saatava lisää resursseja 10 Y
28.10.1992 ke A13 Hertzen vaatii hallitusta lisäämään pakolaiskiintiötä 01 Y
30.10.1992 pe A9 Pakolaiskeskuksen työntekijän kaapannut mielentilatutkimukseen 09 Y

3.11.1992 to A5 SPR:n pakolaiskeskukset kunnille ja valtiolle 3 vuoden kuluessa 01 Y
14.11.1992 la A2 Pakolaispolitiikan uudet haasteet 01 Y
14.11.1992 la A9 Turvallisista maista tulevien käännytyspykälää kiristetään 01 Y

16.11.1992 ma A3->A9 Pakolaistulvan varalle kootaan reservin iskujoukko 01 Y
26.11.1992 to A5 Polttopulloja pakolaiskeskukseen viskoneille nuorille sakkoja 09 Y

4.12.1992 pe A6 Turvapaikkalautakunta jatkaa Peren johdolla 01 Y

5.12.1992 la B2 Afrikkalaiset puukottivat kolmea suomalaismiestä Helsingissä 07 Y
5.12.1992 la B3 Siuntion pakolaiskeskus suljetaan 01 Y
8.12.1992 ti A12 Mikkelin pakolaiset haluavat pysyä Varsavuoressa 10 Y

11.12.1992 pe A11 ministeriö pyytää kunnilta avoimia valtakirjoja pakolaisten majoittamiseen 01 Y
12.12.1992 la A4 Eva Biaudet Pakolaisavun johtoon 01 Y
14.12.1992 ma D10 Rasismi rassaa (Tarmo Koiviston Naapurin neekeri-albumin arviointi) 18 Y

17.12.1992 to B3 Kulttuurit keskustelevat Jyväskylän kirjaston pienessä kerhohuoneessa 15 Y
21.12.1992 ma A5 Turussa pakolaisia eniten pääkaupunkiseudun jälkeen 01 Y

28.12.1992 ma A9
Somaliperheen joulu kului arkiaskareissa ja sukulaisissa Islaminuskoiset 
pakolaiset koettivat torjua pitkästymistä 13 S

30.12.1992 ke A2 Pakolaistulva jäi yhä tulematta 11 Y
30.12.1992 ke A7 Vehkalahdelle jäämässä 38 turvapaikanhakijaa 01 Y

2.1.1993 la A3->A5 Helsinkiin perustetaan kuntoutuskeskus kidutetuille pakolaisille 01 Y
9.1.1993 la A7 Ennätysmäärä haki Suomesta turvapaikkaa 11 Y

14.1.1993 to A5 Musliminaisen hautaamisesta pulma Turussa 13 Y

24.1.1993 su A15 Siuntion pakolaiskeskuksen asukkaat muuttavat Vihtiin tai Karkkilaan 01 Y
30.1.1993 la A5 Pakolaisjärjestöt vetoavat perheiden yhdistämisen puolesta 10 Y
11.2.1993 to A6 UM:n pakolaissopimus sitoo Venäjää 01 Y
11.2.1993 to B2 Helsingissä asuu vakituisesti noin 10000 ulkomaalaista 01 Y

12.2.1993 pe A10 Tampereen poliisikoulun entisiin tiloihin suunnitellaan pakolaiskeskusta 01 Y
16.2.1993 ti A6 Pakolaisten mielenterveyden pulmat nousemassa pinnalle 10 Y
17.2.1993 ke A5 Pakolaisten vastaanottokin on kehitysapua 17 Y

18.2.1993 to A3->D1 Munakoiso muuttui harvinaiseksi juhlaruuaksi 13 Y
19.2.1993 pe A5 SM:n ulkomaalaiskeskus muutetaan osastoksi 01 Y
24.2.1993 ke A13 Maahanmuuttajalasten opetusta laiminlyödään 10 Y
26.2.1993 pe A5 Suurin osa turkulaisnuorista hyväksyy pakolaisten tulon 18 Y
27.2.1993 la A16 Pakolaisperheen ruokamenot 9000 mk/kk? 08 Y

4.3.1993 to A12 Pakolaisnuori tarvitsee yhteyttä omaan kulttuuriinsa 10 Y
9.3.1993 ti A2 Turvapaikanhakijat turvattomiksi Suomessa? 18 Y
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9.3.1993 ti A9 Yksi äidinkielen viikkotunti ei riitä maahanmuuttajille 10 Y

13.3.1993 la A11 Toimi Kankaanniemi haluaa siirtää pakolaiskuluja pois kehitysapuvaroista 01 Y
15.3.1993 ma A5 Nousivatko ulkomaalaiskeskuksen palkat sittenkin? 01 Y
21.3.1993 su A9 Valtaosa maahanmuuttajista jää ilman äidinkielen opetusta 10 Y
21.3.1993 su A15 Malmin monimaakahvila täyttyi heti asiakkaista 15 Y

22.3.1993 ma A3->A5 Pakolaiskeskukset siirtyvät tyystin kuntien hoitoon 01 Y

23.3.1993 ti A3->A5 Perheiden yhdistäminen tuo Suomeen 2000 somalia 11 S
24.3.1993 ke A3 Pakolaiset herättäneet kiinnostuksen Islamiin 13 Y

1.4.1993 to A13 Jurva voisi syynätä pakolaisbyrokratiaa 01 Y

3.4.1993 la A9
Ulkomaalaislain käsittely takertui eduskunnassa turvallisen maan 
käsitteeseen 01 Y

4.4.1993 su A17 Turvapaikanhakija ei asu hotellissa 01 Y
6.4.1993 ti A2 Oppisopimuskoulutus sopisi maahanmuuttajille 10 Y
9.4.1993 pe A9 Kuka kutsuu lisää somaleja? 11 S

10.4.1993 la A23 Turvapaikanhakijoita asuu yhä hotelleissa 01 Y
16.4.1993 pe A9 Somalimiehelle puukotuksesta vuosi vankeutta Joensuussa 09 S

17.4.1993 la A11 Somalin lapsi kutsuu äitiään 10 S
29.4.1993 to A13 Somalit joutavat kotia kohti 12 S
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Sisältö-
kategorioiden 
esiintyminen

Kaikista 
jutuista % Somali-spesifeistä %

01 208 40 % 20 19 %
02 5 1 % 2 2 %
03 7 1 % 6 6 %
04 0 0 % 0 0 %
05 12 2 % 1 1 %
06 1 0 % 0 0 %
07 3 1 % 1 1 %
08 19 4 % 3 3 %
09 13 3 % 4 4 %
10 44 9 % 13 12 %
11 48 9 % 23 21 %
12 10 2 % 10 9 %
13 14 3 % 5 5 %
14 1 0 % 0 0 %
15 14 3 % 2 2 %
16 1 0 % 0 0 %
17 26 5 % 7 6 %
18 79 15 % 7 6 %
19 0 0 % 0 0 %
20 10 2 % 3 3 %
21 1 0 % 1 1 %

YHTEENSÄ 516 100 % 108 100 %

Koko aineisto Somaliotsikot
TOP 5 01 (byrokratia) 40 % 11 (tulijat) 21 %

18 (rasismi) 15 % 01 (byrokratia) 19 %
10 (arkipäivä) 9 % 10 (arkipäivä) 12 %
11 (tulijat) 9 % 12 (poismuutto) 9 %

17 (valistus) 5 %
17/18 (valistus / 
rasismi) 6 %
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LIITE 4 Laadullisen analyysin tekstit 

I HS 29.7.1990 (C4, Sunnuntai-liite) 

Suojelusta vailla  

Suomeen on tullut jo nelisensataa pakolaista Somaliasta 

Tietenkin me olemme valmiit auttamaan somalialaisia lähimmäisiämme!  

Ihan uteliaisuudesta mielemme tekisi kuitenkin kurkistaa, mitä tapahtuu Punaisen Ristin 
vastaanottokeskuksissa tai väliaikaisiksi majapaikoiksi otetuissa koululuokissa, ja kysyä, miksi 
Mohammed, Shino, Miriam ja noin 400 muuta somalia ovat tulleet hakemaan turvapaikkaa juuri 
Suomesta.  

Suorastaan palamme myös halusta tietää, millä ja mitä reittiä he tulivat; meitä kiinnostaa, mitä he 
odottavat meiltä ja maaltamme; tahdomme kuulla, mitä he nyt muutaman viikon tai jonkin päivän 
oleskelun jälkeen ajattelevat meistä ja kulttuuristamme: saunasta, ruuasta. . .  

Miten mielellään he kertoisivatkaan kaiken! Tähän mennessä Suomen kansa on osoittanut heille pelkkää 
vieraanvaraisuuttaan; heidät on toivotettu tervetulleiksi kaikkialle, mihin he tähän asti ovat menneet.  

Nastolan vastaanottokeskuksessa turvapaikkapäätöksiään odottavat somalit esittäytyisivät, mutta he 
haluavat suojella paitsi itseään myös ja erityisesti omaisiaan. He ovat varmoja, että heidän kotiin jääneille 
sukulaisilleen tulisi vaikeuksia, jos tieto heidän paostaan ja oleskelustaan uudessa maassa jotain kautta 
kiirisi Somaliaan.  

Somaliassa vaikeuksiin joutuva yleensä kuolee tai katoaa salaperäisellä tavalla jäljettömiin.  

Puhua he kyllä voivat ja haluavatkin, jos joku haluaa tosiaan tietää, miksi he ovat nyt täällä. Muut 
kysymykset ovat tarpeettomia.  

Heille maanpako on ainoa tapa selviytyä hengissä!  

Jokainen Suomeen saapunut on joutunut kokemaan kuoleman läheltä. Nastolan noin sadan somalin tarinat 
ovat toinen toistaan synkempiä: kenen vaimo ja lapset vain katosivat hallituksen joukkojen saavuttua; 
kenen isä ja äiti ammuttiin hänen jalkojensa eteen; kenen tuskin kymmenvuotiaan pojan sotilaat 
yksinkertaisesti veivät - hänet oli päätetty ottaa presidentin armeijaan.  

Keskuksen perheistä vain kahdessa molemmat vanhemmat elävät. Kahdella naisella on mukanaan 
seitsenlapsinen katras; kummankin mies vain hävisi.  

Myös 16-vuotiaan tytön tarina on tavallinen: ensin sotilaat raiskasivat hänet hänen vanhempiensa silmien 
edessä ja sitten veivät nämä ja jättivät tytön.  

Vain nopeat selviävät hengissä; muuten sotilaat tulevat ja tappavat.  

Ilman kuoleman ja väkivallan jatkuvaa läsnäoloa Somalia olisi melkein kuin Suomi sijoitettuna Afrikan 
sarveen.  

Suomen lailla se on harvaan asuttu, puolenkymmenen miljoonan ihmisen maa oman maanosansa laidalla. 
Kummallakin kansalla on yksi uskonto, oma ainutlaatuinen kielensä ja sinivalkoinen kansallislippu.  

Afrikan valtioksi Somalia on siis yhtenäinen, mutta sekin jakaantuu useisiin heimoihin ja ne puolestaan 
lukuisiin klaaneihin.  
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Heimojaosta juontuvat myös Somalian pitkään jatkuneet levottomuudet. Maata vuodesta 1969 
diktaattorin elkein hallinnut presidentti Mohammed Siad Barre on miehittänyt maan hallinnon lapsillaan 
ja sukulaisillaan.  

Muiden heimojen syrjintä on vähitellen kasvanut järjestelmälliseksi heimovihaksi; Suomessa olevat 
somalit puhuvat hirmuvallasta. Viime aikoina sotilaat ovat saattaneet pidättää, kiduttaa ja surmata ihmisiä 
pelkästään sen vuoksi, että nämä kuuluvat muihin kuin presidentin omaan heimoon.  

Pian kymmenen vuotta jatkunut sisällissota Siad Barren joukkojen ja lähinnä pohjoisen heimoista 
koostuvien kapinallisten välillä on saanut kansanmurhan piirteitä. Hallituksen joukot ovat tuhonneet maan 
pohjoisosat lähes järjestelmällisesti: kun Somalian kansallisen liikkeen SNM:n sissit kaksi vuotta sitten 
saivat haltuunsa maan toiseksi suurimman kaupungin Hargeisan, Siad Barre pommitutti sen tylysti maan 
tasalle.  

Viime aikoina taistelut ovat levinneet yhä etelämmäs ja lähemmäs Siad Barren tärkeintä tukikohtaa, maan 
pääkaupunkia Mogadishua. Samalla kun opposition kannattajien vaino on kiihtynyt, yhä useampi on 
päätynyt maanpakoon.  

Pakoon päässeiden mukaan Siad Barren korruptoitunut virkamieskunta saattaa katsoa maastalähtöä 
sormien läpi, jos lähtöä aikova suostuu kauppoihin: passia vastaan voi joutua luovuttamaan usein koko 
omaisuutensa.  

Kun matkakassana on tuhat dollaria ja ainoina matkatavaroina vaihtosukat ja alushousut, ei määränpäätä 
juuri voi valita. On mentävä sinne minne pääsee.  

Spontaania pakolaisuutta jos mikä!  

Suomen puolentuhatta somalia ovat murto-osa maan pakolaisvirrasta. Muutaman viime vuoden aikana 
ainakin yli puoli miljoonaa, ehkä jopa miljoona somalia on lähtenyt maasta.  

Se näkyy myös Nastolan vastaanottokeskuksen elämässä. Vuorokausirytmiin kuuluvat pitkät aamu-unet, 
sillä yö on yhteydenpidon aikaa. Silloin on helpointa tavoittaa puhelimitse sukulaisia ja ystäviä eri 
puolilta maailmaa.  

Somalipakolaisia on eniten Kanadassa, arviolta 300000-400000. Euroopassa ovat Englanti, Italia ja 
Pohjoismaat ottaneet heitä runsaasti vastaan.  

Euroopan ja Kanadan somalit ovat kaupunkilaisia, yleensä hyvin koulutettuja ja kielitaitoisia - niin myös 
Suomen somalit, ja sen he tekevät myös selväksi.  

Heillähän on kaikki kovin hyvin verrattuna pohjoisen paimentolaisiin, jotka ovat joutuneet pakenemaan 
hävitystä rajan yli vähintään yhtä köyhään ja nälkäiseen Etiopiaan.  

Suomelta somalit toivovat nyt ymmärrystä ja suojelusta.  

Vastaanottokeskuksissa opetellaan suomen kieltä jo täyttä päätä; mitä hyötyä on insinööristä, ekonomista, 
tuomarista tai yleensäkään henkisen työn tekijästä, ellei hän osaa kieltä!  

Onneksi Suomen ja Somalian yhteiset piirteet toistuvat jälleen kielessä. Koska kumpikin äännetään niin 
kuin kirjoitetaankin, somalit pystyvät helposti lukemaan suomenkielistä tekstiä oikein. Kaikkien sanojen 
merkityksiä he eivät tietenkään voi ymmärtää.  

Uutta kieltä enemmän huolta aiheuttaa jo lähestyvä talvi: kuinka selvitä pakkasista, kun kesän 
lämpimimpinäkin päivinä paleltaa.  

Jaakko Kangosjärvi 
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II HS 14.12.1990 (Nimiä tänään) 

Somaliasta paennut toimittaja: "Palaamme heti kun voimme" 

"Eivät somalit ole tulleet Suomeen jäädäkseen. Meidän on ollut pakko lähteä henkemme kaupalla pakoon 
hallituksen sortoa ja uskon, että meistä jokainen haluaa palata takaisin kotimaahan heti, kun se on 
mahdollista", vakuuttaa Abdulkadir Mohammed Diesow, Somaliasta viime kesänä Suomeen paennut tv-
toimittaja.  

40-vuotias Diesow työskenteli vuosia valtion omistamassa tv-yhtiössä, mutta kuvasi 
työskentelyolosuhteita toivottomiksi.  

"Somaliassa ei ole minkäänlaista lehdistö- tai tiedotusvapautta. Enää ei tarvinnut edes kritisoida hallitusta 
joutuakseen vankilaan. Toimittajia vangitaan jo pelkästään varoitukseksi muille kollegoille. Valtaosa 
maan kirjailijoista, taiteilijoista ja toimittajista on joutunut henkensä kaupalla pakenemaan", Diesow 
kuvailee Somalian pääkaupungin Mogadishun oloja.  

Diesowin päätös pakenemisesta kypsyi vankilassa neljän seinän sisällä.  

"Jouduin istumaan kaksi kuukautta Mogadhishussa Yaksitin vankilassa. Miksi, sitä ei minulle koskaan 
kerrottu. Saimme vain pienen annoksen leipää ja teetä päivässä, juuri sen verran että pysyimme hengissä. 
Iltaisin vartijat kävivät läpi 15 minuuttia kestävän vankien hakkaamisrituaalin, jotta pysyisimme 
peloissamme", Diesow kertoo.  

Tavallisia asuintaloja muutetaan vankiloiksi  

Diesowin mukaan maan pääkaupunki on muuttumassa täydellisen kaaoksen keskellä yhdeksi suureksi 
vankilakeskukseksi, kun presidentti Barre yrittää roikkua vallassa.  

"Barre muuttaa jo tavallisia asuintalojakin vankiloiksi, kun viralliset vankilat eivät enää riitä. Kun 
tavallisen kerrostalon eteen ilmestyy joukko kansallisen turvallisuuspoliisin miehiä, ympäristön asukkaat 
tietävät saaneensa naapuriinsa uuden vankilan."  

Kun Diesow pääsi vapaaksi, hän pakeni maasta.  

"Jouduin lähtemään välittömästi ja jättämään vaimoni ja neljä lastani. Kulkeuduin eri arabimaiden kautta 
lopulta Moskovaan, josta pääsin suoraan siirtymään Suomeen. Suurin huoleni on nyt perheeni - nuorin 
poikani syntyi viikko sen jälkeen kun olin lähtenyt, joten en ole nähnyt häntä vielä. Nyt en ole kuullut 
heistä mitään kolmeen kuukauteen, en edes tiedä ovatko he vielä hengissä", Diesow sanoo hiljaa.  

Diesowin on ollut vaikea ymmärtää sitä hälyä, joka on noussut pakolaisten auttamisesta Moskovassa.  

"En minä eivätkä muutkaan maanmieheni osaa venäjää. Miten me olisimme pärjänneet ilman 
Moskovassa asuvien somalien apua? Mitä meidän sitten olisi pitänyt tehdä?", Diesow ihmettelee.  

Paluu tietäisi varmaa kuolemaa  

Paluu Somaliaan tietäisi Diesowin mukaan hänelle varmaa kuolemaa.  

"Me kaikki paenneet toimittajat olemme Barren mustalla listalla, nyt voin vain odottaa Suomen 
pakolaisviranomaisten päätöstä turvapaikasta."  
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Diesowin odotus on kestänyt jo viisi pitkää kuukautta eikä hänellä - kuten muillakaan 
turvapaikanhakijoilla - ole ollut muuta mahdollisuutta kuin tappaa aikaa lukemalla ja harjoittelemalla 
suomen kieltä Mikkelissä sijaitsevassa Punaisen Ristin vastaanottokeskuksessa.  

Päästäkseen lähemmäs suomalaisia ja saadakseen suomalaiset ymmärtämään somalien tilannetta, Diesow 
on tekemässä par'aikaa englannin- ja suomenkielistä uutislehteä maan tilanteesta. Lehti ei kuitenkaan tuo 
hänelle leipää ja tekemättömyys on Diesowin mielestä käymässä turhauttavaksi.  

"Olen valmis tekemään mitä tahansa työtä henkeni pitimiksi siihen asti kunnes pääsen taas palaamaan 
Somaliaan. Meistä suurimmalle osalle tämä on ensimmäinen kerta ulkomailla enkä usko, että meistä 
kukaan haluaisi asua ulkomailla, jos meillä vain olisi mahdollisuus elää omassa kotimaassamme oman 
perheen luona."  

KATRI HIMMA  

 

 

III  HS 2.1.1991 (A3->A5) 

Siuntion ilotulitus pelästytti somalit  

Suomeen tuli 250 uutta somalipakolaista  

Tyyskylän tulokkaista yli puolet on lapsia 

Uudenvuodenyön ilotulitus säikäytti Somalian pääkaupungin Mogadishun taisteluja paenneet somalit 
perusteellisesti SPR:n uudessa vastaanottokeskuksessa Siuntiossa.  

Punaisen Ristin vuokraamaan Tyyskylän kartanoon kokoontuneet aikuiset odottivat luotien seuraavan 
raketteja, ja lapset arvailivat ohjusten alkuperämaata.  

Suomeen saapui vuodenvaihteessa yhteensä 250 uutta somalipakolaista Neuvostoliiton kautta. Punainen 
Risti on varautunut turvapaikanhakijoiden hätämajoitukseen, sillä Somalian sisällissodan arvellaan ajavan 
lisää väkeä pakosalle.  

Siuntion vastaanottokeskus jouduttiin avaamaan kesken remontin. Turvapaikanhakijoiden nykyiset 
vastaanottokeskukset ja -asemat ovat täynnä.  

Sivu A 5  

Punainen Risti valmistautuu somaleiden hätämajoitukseen 

Neuvostoliitosta tuli vuodenvaihteessa yhteensä 250 uutta somalipakolaista 

Suurten somaliryhmien saapuminen on täyttänyt Suomen Punaisen Ristin majoituskapasiteetin lähes 
täysin. Moskovan ja Leningradin pikajunat toivat vuodenvaihteessa Suomeen yhteensä 250 uutta 
somalipakolaista.  

Pakolaisavustaja Aki Väilä SPR:stä kertoo, että varsinaisia vastaanottokeskuspaikkoja ei ole jäljellä enää 
juuri lainkaan, joten mahdollisille uusille tulijoille on järjestettävä hätämajoitustiloja.  

SPR on vuokrannut Valkealasta motellin lisäksi lämpimän teollisuushallin, johon voidaan sijoittaa 
tarvittaessa 2000 pakolaista. Halli on tyhjillään, mutta se voidaan Väilän mukaan ottaa käyttöön koska 
hyvänsä.  
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Suomeen saapui maanantaiaamuna Moskovan-junalla 132 turvapaikanhakijan joukko. Kyseessä on tähän 
mennessä suurin itärajan ylittänyt pakolaisryhmä.  

Leningradin-juna toi maanantaina iltapäivällä 99 somalipakolaista ja Moskovan-juna tiistaina vielä 19 
henkeä lisää. Ryhmissä oli runsaasti lapsia.  

Maanantaina Suomeen saapuneista somaleista 94 kuljetettiin Vainikkalan rajatarkastusten jälkeen 
Helsingin kautta Siuntion uuteen vastaanottokeskukseen.  

Punainen Risti joutui avaamaan Tyyskylän vanhaan kartanoon sijoitetun Siuntion keskuksensa suurten 
somaliryhmien vuoksi muutamia päiviä aiottua aiemmin. Kolmesta rakennuksesta kaksi on 
käyttökelpoisessa kunnossa, ja kolmatta pitäisi ryhtyä remontoimaan näinä päivinä.  

Keskuksen johtajan Pekka Nuutisen mukaan tulijoille on hankittu sängyt, vuodevaatteet ja ruokaa. 
Terveystarkastukset aloitetaan pikimmiten, eikä kukaan ole pikaisen sairasavun tarpeessa.  

Yhteensä 85 pakolaista sijoitettiin maanantaina SPR:n Valkealalan vastaanottoasemalle, jonne tuotiin 
lisäksi uudenvuodenpäivänä saapuneet 19 somalia. Maanantaina tulleista pakolaisista 52 jouduttiin 
majoittamaan tilapäisesti pääkaupunkiseudulle.  

Uusia ryhmiä vielä tulossa  

Suomeen on tänä vuonna tullut liki puolitoistatuhatta somalipakolaista. Sisäministeriö oli marraskuun 
loppuun mennessä ehtinyt käsitellä vain 60 somalin turvapaikkahakemukset. Heistä 40 sai oleskeluluvan.  

Suurin osa somaleista on tullut Suomeen Neuvostoliiton kautta. Keväällä alkanut somaleiden virta 
tyrehtyi syksyllä, kun suomalaisviranomaiset esittivät neuvostoliittolaisille toivomuksen viisumittoman 
kauttakulun estämisestä. Marraskuun lopulla Vainikkalaan tuli yllättäen jälleen suuria somaliryhmiä.  

Pakolaisten tulo loppui ulkoministeriön uudistettua Neuvostoliitolle esitetyn pyynnön viisumittoman 
matkailun estämisestä. Yksittäisiä pakolaisia alkoi saapua jälleen jouluna.  

Marraskuiset somaliryhmät saivat Suomen hallituksen kirjaamaan uuteen ulkomaalaislakiin esityksen nk. 
perusteettomien turvapaikkahakemusten pikakäsittelystä, joka kestäisi nopeimmillaan joitakin viikkoja. 
Turvapaikkahakemuksen käsittely kestää nykyisin keskimäärin kahdeksan kuukautta.  

Sisäministeri Jarmo Rantanen (sd) väläytti tuolloin myös mahdollisuutta Neuvostoliiton julistamisesta 
nk. turvalliseksi maaksi, johon somalit voitaisiin palauttaa.  

Suomen hyväksymän Geneven pakolaissopimuksen perusteella turvapaikan hakija voidaan palauttaa nk. 
ensimmäiseen turvapaikkamaahan, jonka on oltava pakolaissopimuksen allekirjoittajamaa. Neuvostoliitto 
ei ole allekirjoittanut pakolaissopimusta.  

Rantanen sanoi tiistaina radiouutisille, että somalipakolaisten tulo Suomeen on "arkipäivän realismia", 
joka on hyväksyttävä ja pakolaisista on huolehdittava. Rantanen uskoo, että uusia Somalian sisällissotaa 
pakenevia ryhmiä on vielä tulossa.  

Somalian oppositio kokoontui Siuntioon  

Uudenvuodenyönä alkanut tulitus synnytti Tyyskylän kartanossa ankaran kinan: kukaan lapsista ei 
kyennyt todistelemaan, olivatko raketit saksalaisia, venäläisiä vai amerikkalaisia. Yksimielisiä tosin oltiin 
siitä, että luodit lensivät läheltä.  

Raketit paljastuivat myöhemmin pääasiassa kiinalaisiksi ilotulitusvälineiksi.  

"Kaikki me säikähdimme, että taasko hyökätään", Ahmed Abois-Alam Alim kertoo.  
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Siuntioon tulleista 94:stä somalista 54 on lapsia. Eri puolilta Somaliaa kotoisin olevat pakolaiset ovat 
maan pääkaupunkiin Mogadishuun kokoontunutta joukkoa, joka on lähtenyt joulukuun aikana pakoon 
kaupunkiin saakka ulottunutta sisällissotaa. Maan luhistuvan hallituksen kannattajaksi ei tunnustaudu 
kukaan.  

"Hallituksen kannattajat eivät ole vielä ehtineet pakoon", Ahmed Alim sanoo. "Ne veivät meiltä kaiken. 
Rahat ja naiset."  

Tiistain tietojen mukaan Somalian sota riehuu keskellä Mogadishua, ja sissit ovat ahdistaneet kenraali 
Siad Barren piiloon bunkkeriin. Siuntioon kokoontuneet oppositiomiehet eivät kuitenkaan usko 
pikaiseen rauhaan.  

"Sota jatkuu vielä pari vuotta", arvelee valtion vakuutusyhtiön entinen asiamies Ahmed Mohamed 
Gibril. Sissirintama sen sijaan pysyy miesten mukaan yhtenäisenä.  

"Somalia on yhtenäinen", Abdillahi Hajt Farah vakuuttaa. "Tavoitteena ovat vapaat vaalit ja 
demokratia."  

 

IV HS 6.1.1991 (C5 Sunnuntai-liite) 

Äkkiä mustat olivat Valkealassa  

Kolmannen maailman ongelmista oli toki kuultu mutta yhtenä päivänä Afrikka oli oven 
takana 

Ilkka Malmberg  

Hiljaisessa ja lumisessa Valkealan kunnassa kävi niin kuin usein on peloteltu: kolmas maailma oli 
yhtäkkiä tullut vaatimaan osaansa meidän hyvinvoinnistamme. Vajaan 11000 asukkaan kuntaan oli 
tupsahtanut 200 somalipakolaista.  

Paikallisia pisti vihaksi erityisesti se, että pakolaiset majoitettiin hotelli Walkealaan. Hotelli merkitsee 
suomalaiselle loma-aikaa ja luxusta. Vastaanottoasemalla käytiin uudenvuodenpyhinä uhkailemassa, ja 
vihamielinen kuva Valkealasta levisi uutisiin.  

Naapurikunnissa Valkealaa alettiin nimittää Mustialaksi. Siihen asti Kouvolan seudulla oli tyydytty 
hätyyttelemään mustalaisia.  

Kun vielä levisi tieto, että Suomen Punainen Risti suunnitteli paikallisen teollisuushallin vuokraamista 
peräti 2000 pakolaisen majoittamiseksi, kimmastuivat paikallisen teollisuusalueen yrittäjät.  

Yksi heistä, Valkealan Sahan toimitusjohtaja Seppo Lukander, joutui kylmiltään televisiouutisten 
haastateltavaksi. Lukander meni sanomaan valtakunnan verkkoon, että pakolaisia ei pitäisi Valkealan 
yrittäjien mielestä sijoittaa tyhjillään olevaan teollisuushalliin, "koska teollisuusalueen imago kärsisi 
heistä".  

Valkealan kunnan johto pyysi läänin maaherra Matti Jaatiselta, ettei uusia pakolaisia enää sijoitettaisi 
kuntaan; teollisuushalli ei olisi paloturvallinenkaan. Jaatiselle kunnan nihkeys oli epämiellyttävä yllätys, 
sillä hän oli juuri kehottanut lääninsä asukkaita suvaitsevuuteen turvapaikan hakijoita kohtaan.  

En minä mutta muut  

Ohikulkijasta Valkeala näyttää tavalliselta vauraalta eteläsuomalaiselta kunnalta. Monen unelmat ovat 
toteutuneet: uusia tiilisiä omakotitaloja on runsaasti, valkeaa lohkotiiltä, Euro-Housea, onpa 
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espanjalaiskaaria ja höristeleviä lautasantennejakin. Lapsiryppäät ajavat pyörillä leveää kevyen liikenteen 
väylää kouluun. Lumipenkoilla näkyy vielä potkukelkkoja.  

Lunta tupruaa sakeasti. Keskustassa korsumuseo peittyy kinosten alle - samaan aikaan presidentti Siad 
Barre kyyristelee bunkkerissaan Mogadishussa.  

Kouvolan Sanomien yleisönosastossa on käyty kiivasta keskustelua, jossa on vaadittu torjumaan 
pakolaiset. Heitä syytetään muun muassa rintamakarkureiksi, jotka pakenevat uhatusta kotimaastaan kuin 
akat. Elintasopakolaisia ja "kaiken maailman hiippareita" ei Kymenlaaksossa suvaittaisi.  

Silti aina löytyy myötätuntoisia ihmisiä. Kirkonkylän raitilla asioivat rouvat eivät ainakaan ole käymässä 
somalien kurkkuun:  

"Kun toisilla on kerran hätä . . .", Tytti Raussi sanoo, ja Liisa Raussi on samaa mieltä.  

"Kyllä Valkeala saa nyt mainetta."  

Kumpikaan ei ole nähnyt somaleita kuin ohimennen.  

Johanna Aalto sanoo, että somaleista puhutaan joka paikassa, ja monesta on väärin että heille löytyy heti 
asunto, kun monet valkealaiset ovat sitä turhaan etsineet.  

"Mutta en mie nyt osaa oikein sanoa."  

Viljo Pelttari asuu vanhustentalolla. Gallupien mukaan maalla asuvat eläkevaarit ovat eniten pakolaisia 
vastaan, mutta ei Pelttari:  

"Täytyyhän niittenkin jossain olla. Ja sopiihan tänne lisääkin, kun vaan siististi ovat."  

Kuten tavallista, moni arvelee enemmistön olevan pakolaisia vastaan vaikkei itse olekaan.  

Toivo Mäkinen hiihtelee kiistellyllä teollisuusalueella:  

"Kyllähän sen näkee, että hätä on kun tällaseen talveen tulee. Se teollisuushallijuttu oli naurettava. Mitä 
se nyt häiritsee alueen imagoa jos joku ihminen väriläiskänä marssii."  

Samoilla linjoilla on Sakari Oittinen, joka asuu aivan hotellin vieressä.  

"Ei minua häiritse, olen ihan neutraali. Eilen kävelin täällä lumipyryssä ja ajattelin, että ei tänne 
vapaaehtoisesti kukaan tule, kalliiseen ja kolkkoon maahan."  

"Ja hotellikin pelastui konkurssilta."  

Pääsivät hotelliinkin  

Niinistön tiilitaloalueella on hiljaista: miehet ovat töissä, isommat lapset koulussa.  

"Kaikki sais panna saman tien takasin. Tälleen ajattelee kaikki joiden kanssa olen puhunut", sanoo kahta 
lastaan ulkoiluttava Eila Seppälä.  

"En mie ymmärrä kun joka päivä tulee kuin karjalauma. Pitäisi auttaa paikan päällä. Osa on sellaisiakin, 
että etsivät missä pääsisivät helpommalla, senkun makailevat hotellissa, meidän rahoilla."  

Samaa sanoo Seppo Pöntinen toisella pihalla:  

"En minäkään hyväksy."  
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Hänkään ei ole vielä nähnyt pakolaisia kuin ohiajaessa.  

"Pääsevät hotelliin asumaan, ruoka tuodaan eteen ja siivotaankin; hyvä ettei takapuolta käydä 
pyyhkimässä."  

"Vaikea toisaalta sanoa kuka on oikeasti sotaa paossa . . . Mutta töihin ne pitäisi pian saada, vaikka jäälle 
lunta lapioimaan."  

Ihmisarvolle sopimatonta aluetta  

Televisiossa esiintynyt sahanomistaja Seppo Lukander on harmissaan. Hän haluaisi selittää.  

"Tieto halliin majoitettavista 2000 pakolaisesta tuli meille yllättäen - silloin puhuttiin vielä niin suurista 
määristä."  

Lukander kävi lävitse teollisuusalueen muut yrittäjät ja kaikki olivat jyrkästi vastaan. Sovittiin, että 
Lukander menee kertomaan mielipiteen SPR:n edustajalle, mutta paikalla olivatkin sitten yllättäen 
lehtimiehet, tv-kamerat ja pakolaismyönteinen maaherra. Lukander syöksyi julkisuuteen.  

"Ei meillä ole mitään pakolaisia vastaan, mutta kun tämä on teollisuusaluetta. Eihän täällä ole 
rakennuksia, joissa olisi ihmisarvon mukaista majoittaa."  

Kohta selvisi, että pakolaisten määrä oli arvioitu aivan liian suureksi. Heitä mahtuisi tuhannen neliön 
halliin ehkä toistasataa.  

"Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään pakolaisia vastaan, minulla on ollut afrikkalaisia 
työntekijöitäkin, mutta kun viranomaiset eivät tunnu hallitsevan nyt asiaa! Improvisoidaan ohi kunnan. 
Kunnan kanssa pitäisi sopia ensin!"  

"Muualla olisi parempia tiloja: Kouvolan seurakunnalla, varuskunnissa Kouvolassa ja Lappeenrannassa, 
kouluillakin."  

Mutta tyhjään, lämpimään halliin ei pakolaisia päästettäisi.  

"Sitä on vaikea selittää miksi ei. Tulee kesä ja ihmiset alkavat liikkua ympäristössä, alkaa ehkä olla 
vahinkoa . . . Me epäilemme että yhteiskunta ei nyt hallitse tätä."  

"Epäilemme, että se 2000 on sittenkin 2000, ja että tähän suunnitellaan valtavaa pakolaiskeskusta . . ."  

Somalihalli hyväksytään  

Lukanderin puhuessa Valkealan palopäällikkö Ulf Westerstråhle käy tarkastamassa kiistellyn hallin 
poikkeuslupaa varten. Tietyin muutoksin se kelpaa sittenkin väliaikaiseen asuntolakäyttöön. Yksinäisiä 
pakolaismiehiä voitaisiin sijoittaa sinne 100-150, jopa enemmänkin. Itse asiassa vuokrasopimus on tehty 
jo vuoden alusta.  

Sillä välin hotellilla somalipakolaiset livahtelevat yli lumisen pihan, toiset tappavat aikaa kahvilassa, 
jotkut käyvät kaupassa ja postissa. Ainakin ne saavat lisää asiakkaita.  

Kahvilassa pelaavat valkealaiset ja somalit jo vierekkäisillä automaateilla.  

Silti hotellin aulan ikkunat on vahvistettu kontaktimuovilla. Se näyttää uhkaavalta.  

Fadousa Farahin ei uskoisi hätkähtävän. Sujuvaa englantia puhuva Fadousa eli Mogadishussa 
hillitsemättömän väkivallan keskellä. Isä, veljet ja isoäiti tapettiin suoraan, mutta siskot raiskattiin ensin. 
Mieskin murhattiin. Äidistä Fadousa ei ole varma, mutta hän pääsi nipin napin kuusivuotiaan poikansa 
kanssa pakoon - Valkealaan.  
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"Pane hei värisuodatin päälle!" huutaa ohikulkeva suomalaisnuori valokuvaajalle.  

 

V HS 5.2.1991  

Siuntiossa odottivat vanhat tutut 

Siuntiossa turvapaikkaa odottavat somalit toivottivat maanmiehensä lämpimästi tervetulleiksi Suomen 
pakkasiin maanantai-iltana. Tallinnan-laivalla saapunut joukko kertoi tulleensa Moskovaan samaan 
aikaan kuin aiemmin Suomeen saapuneet, mutta he eivät olleet päässeet jatkamaan matkaansa yhdessä 
näiden kanssa.  

Ilo oli Siuntiossa ylimmillään, kun pakolaisjoukko lähes vuorokauden odottelun jälkeen purkautui 
kahdesta linja-autosta maanmiestensä halattaviksi.  

Sivu A 5  

Siuntion somalit ottivat tulijat riemuiten vastaan 

Jännittynyt odotus päättyi riemunkiljahduksiin, suudelmiin ja iloisiin halauksiin kun Tallinnan laivalla 
Suomeen saapuneet somalit myöhään maanantai-iltana saapuivat Siuntion Tyyskylän 
vastaanottokeskukseen.  

Siuntiossa turvapaikkaa odottavat aiemmin saapuneet somalit kertoivat, että nyt Suomeen saapuneet 
ihmiset olivat saapunut heidän kanssaan samaan aikaan Moskovaan. Kaikki eivät kuitenkaan päässeet 
yhtä aikaa jatkamaan matkaansa Moskovasta Suomeen, vaan joutuivat jäämään sinne ja tulivat nyt 
Tallinnan kautta.  

Siuntiossa olevat turvapaikan hakijat ovat olleet puhelimitse yhteydessä Moskovaan jääneisiin 
maanmiehiinsä ja tiesivät odottaa heitä Tallinnan kautta. Punaisen Ristin edustajat sanoivat Siuntiossa 
maanantai-iltana, että heille ja suomalaisille viranomaisille Tallinnan kautta tulo oli yllätys.  

Tyyskylän vastaanottokeskus oli varautunut ottamaan tulijat vastaan jo sunnuntain ja maanantain 
väliseksi yöksi. Tyyskylän työntekijät kutsuttiin ylitöihin sunnuntai-iltana ja viimeiset 
navettarakennuksen asuinhuoneet saatiin kuntoon ennen maanantaiaamua.  

Nopeutettu käsittely ei toiminut laivalla  

Huoneita ei kuitenkaan tarvittu samana yönä, koska Suomi yritti vastaanottokeskuksen edustajien mukaan 
nyt ensimmäistä kertaa toteuttaa jo laivalla niin sanottua nopeutettua turvapaikakkakäsittelyä. 
Kuulusteluissa tulijoilta kysyttiin mm. sitä, ovatko he joutuneet vainon kohteeksi Neuvostoliitossa.  

Nopeutettu käsittely ei kuitenkaan toiminut, ja tulijat päästettiin pitkän laivalla olon jälkeen maihin vasta 
maanantai-iltana.  

Tampereen uusi vastaanottokeskus olisi pystynyt sijoittamaan tulijat vaivatta, mutta poliisin 
toivomuksesta tulijat sijoitettiin "Uudenmaan alueelle". Tyyskylän vastaanottokeskuksen johtaja Pekka 
Nuutinen ei osannut sanoa syytä toivomukseen, mutta toivoi itse, että jatkossa poliisi olisi 
yhteistyöhaluisempi.  

(Christian Westerback ) 
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VI HS 7.2.1991 

Georg Otsilla tulleet somalit: Neuvostoliitossa 50 somalia vankilassa 

Georg Otsilla viime sunnuntaina Suomeen tulleet somalit kertoivat noin 50 maanmiehensä olevan 
Moskovassa vankilassa. Suomessa olevien somalien mukaan näiden maassaololupa oli päättynyt ja heidät 
oli tammikuussa yritetty palauttaa Somaliaan.  

Somalijoukko oli lennätetty Tansaniaan, josta ei kuitenkaan enää ollut lentoyhteyttä Mogadishuun. 
Somalit tuotiin takaisin Moskovaan, jossa he nyt istuvat sellissä.  

Sunnuntaina saapuneiden somalien mukaan Moskovassa on lisäksi ainakin 30 somalia. Heillä ei ollut 
rahaa matkustaa junalla Tallinnaan.  

Moskovassa on myös joukko somaliopiskelijoita. Suomessa olevat somalit eivät tunnu tietävän, kuinka 
paljon heitä on.  

Somalit kertoivat, että Tallinnasta laivalla tullut joukko ei ollut yhtenäinen, vaan he tapasivat laivalla 
sattumalta. Monet kertoivat lähteneensä Somalian pääkaupungista Mogadishusta joulukuun viimeisinä 
päivänä lentokoneella Moskovaan.  

"Sattumalta Suomeen"  

"Mogadishusta piti päästä pois. Siellä viuhui luoteja", kertoi Abdi Fatah Nur Abdille Suomen Punaisen 
Ristin Siuntion vastaanottokeskuksessa. "Siviilejä tappoivat sekä sotilaat että sissit."  

Hän oli kertomansa mukaan lentänyt Moskovaan tammikuun ensimmäisenä. Hän ei osannut kertoa, missä 
päin Moskovaa hän oli kuukauden asunut, koska kirjaimet olivat kyrillisiä ja kaikki paikalliset puhuivat 
vain venäjää.  

"Moskovassa ei pärjää. Ei ole rahaa", sanoi Abdi Fatah Nur Abdille.  

Abdullah Ahmed Yerow sanoi, ettei hän tarkoituksellisesti hakeutunut Suomeen, vaan hän tuli tänne 
siksi, että Suomi on lähellä Neuvostoliittoa. Hänellä ei ollut pulmia matkalipun ostossa Georg Otsille 
Tallinnassa.  

Hän kertoi myös, että suomalaiset poliisit olivat kertoneet somaleille Georg Otsilla, että kaikille tehdään 
perusteellisempi haastattelu myöhemmin.  

"Tapahtumat Suomessa täysi arvoitus"  

Siuntion vastaanottokeskuksessa yleinen tunnelma oli keskiviikkona hermostunut. Kaikki ovat nähneet 
itsestään kertovia uutisia lehdissä ja televisiossa. Kukaan ei kuitenkaan ymmärrä, mitä niissä kerrotaan. 
"Olemme huolestuneita, koska emme tiedä mitä tapahtuu", eräs sanoi.  

SPR:n edustajat kertoivat somaleille keskiviikkona illansuussa, että myönteisiä uutisia on tulossa. Muuten 
tilanne oli rauhallinen, vaikka somalit jatkuvasti kyselivätkin onko uutta tietoa.  
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VII HS 29.4.1991 

Pakolaiskeskuksen vartiointia tehostetaan 

Sisäministeri puuttui Nastolan häiriköintiin 

Nastolan pakolaiskeskuksen valvontaa tehostetaan viikonloppuna kärjistyneen tilanteen vuoksi. 
Vartiointia päätettiin tehostaa määräajaksi sunnuntaina käytyjen neuvotteluiden tuloksena.  

Sisäministeri Mauri Pekkarinen (kesk) pyysi sunnuntaina poliisijohdolta selvitystä tilanteesta. Pekkarinen 
uskoo, että poliisin vahvuus Nastolassa riittää keskuksen turvallisuuden takaamiseen.  

Nastolan pakolaiskeskuksen johtajan Jussi Kunnarin mielestä tehostettu vartiointi ei ole ratkaisu 
kärjistyneeseen tilanteeseen.  

Keskukseen lauantain vastaisena yönä tehdyn hyökkäyksen vuoksi toistasataa somalia lähti hakemaan 
turvaa SPR:n päämajasta Helsingistä. Somalit ovat väsyneet häiritsemiseen ja ilkivaltaan sekä 
turvapaikkahakemusten pitkiin käsittelyaikoihin.  

Pekkarinen uskoo, että turvapaikkahakemusten käsittelyaika lyhenee kevään aikana.  

Sivu A 5  

Pakolaiskeskuksessa neuvoteltiin tuntikausia  

Häiriköt ja pitkä odotusaika kiusaavat Nastolan somaleita 

Nastolan pakolaiskeskuksen kärjistyneestä tilanteesta neuvottelivat sunnuntaina somalien kanssa sosiaali- 
ja terveyshallituksen, Suomen Punaisen Ristin ja pakolaiskeskuksen edustajat.  

Tilanne kärjistyi lauantain vastaisena yönä, kun pakolaiskeskukseen tehty hyökkäys sai somalit hakemaan 
lauantaina turvaa SPR:n päämajasta Helsingistä. Neuvottelujen jälkeen toistasataa matkaan lähtenyttä 
somalia palasi kuitenkin vielä Nastolaan samana iltana.  

Lauantain vastaisena yönä kiinni otetut viisi henkilöä päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaaksi. 
Sunnuntain vastainen yö sujui poliisin mukaan rauhallisesti.  

Sosiaali- ja terveyshallituksen pakolaisosaston ylitarkastaja Helinä Kokkarinen neuvotteli somalien 
kanssa sunnuntaina tuntikausia.  

"Ongelmat vaihtelevat pitkästä odotusajasta suihkujen puuttumiseen. Vastaanottokeskuksen toiminta on 
rakennettu lyhyempien odotusaikojen varaan. Nyt pakolaiset turhautuvat ja epätietoisuus ja jännitys 
purkautuvat jo terveydellisinä ongelmina", Kokkarinen sanoo.  

"Myös pakolaiskeskuksen henkilökuntaan asetetaan toiveita turvapaikkapäätösten suhteen, vaikka 
keskuksen toiminta ja päätöksenteko toimivat toisistaan irrallaan. Päätöksen turvapaikasta tekee 
sisäasiainministeriö", Kokkarinen korostaa.  

Odottaminen turhauttaa  

Liiban Mohamed Ali on odottanut Nastolan pakolaiskeskuksessa turvapaikkapäätöstä jo yksitoista 
kuukautta. Päällimmäisenä on huoli omaisista sisällissodan runtelemassa Somaliassa. Tietoyhteydet eivät 
ole pelanneet kotimaahan pitkään aikaan.  

On myös raskasta odottaa epätietoisena päätöstä turvapaikasta. Tähän mennessä Nastolan paristasadasta 
pakolaisesta vain kahdeksan on saanut päätöksen ja näistä puolet kielteisen.  
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"Olemme kaikki sokissa. Kielteisen päätöksen saaneet eivät tiedä minne menisivät. Tulimme kaikki tänne 
samasta maasta samojen ongelmien keskeltä. On vaikea ymmärtää, miksi jotkut saavat kielteisen ja jotkut 
myönteisen päätöksen", Liiban sanoo.  

Pakolaiskeskuksessa odottaminen turhauttaa monia, kun syömisen ja nukkumisen lisäksi ei ole mitään 
järkevää tekemistä. Jo olemassa olevien ongelmien lisäksi Nastolan somalien paineita ovat lisänneet 
pakolaiskeskukseen kohdistuneet hyökkäykset.  

Kesästä asti yksi erillinen, pienempi asuinrakennus on ollut kokonaan tyhjillään, koska kukaan ei 
uskaltanut asua siinä hyökkäysten pelossa. Viikonlopun hyökkäys oli Nastolassa jo viides suurehko 
välikohtaus vuoden aikana.  

Häiritsijät tiedetään  

"Pakenimme Somaliasta väkivaltaa; emme halunneet tappaa tai taistella ketään vastaan. Halusimme 
säilyttää henkemme ja ajattelimme Suomen olevan puolueeton, rauhallinen maa. Odotimme pääsevämme 
turvalliseen maahan, mutta olemme joutuneet kohtaamaan monenlaisia ongelmia", Liiban kertoo.  

Pakolaiskeskuksen ulkopuolella asioidessaan somalit joutuvat usein tönimisen ja loukkausten kohteeksi. 
Poliisille tehty ilmoitus väitetystä suomalaisnaiseen kohdistuneesta raiskauksesta on myös kuumentanut 
tunteita.  

"Perkele pakolainen, go home!" ovat somalit kuulleet useamman kuin yhden kerran.  

Abdi Ali Mohamed, Osman Abukar Hassan ja Liiban Mohamed Ali haluavat tuoda esiin kuitenkin, 
että kaikki suomalaiset eivät ole pakolaisia vihaavia rasisteja.  

"Meillä on kaikilla suomalaisia ystäviä, jotka käyvät tervehtimässä meitä. Häiritsijöitä on toistakymmentä 
ja kaikki tuntevat heidät ja heidän autonsa jo ulkonäöltä, kun he tulevat tänne. On kummallista, että 
häiriköille ei voida tehdä mitään", he ihmettelevät.  

Pakolaiskeskus tarvitsee vartiointia, jotta sen asukkaat saisivat nukkua yönsä rauhassa. Poliisivalvonnan 
lisäksi keskusta suojelee nyt kuusi turvamiestä koirineen.  

Tehostettu vartiointi ja suojelu ei ole Liibanin mielestä kuitenkaan mikään ratkaisu tulehtuneeseen 
tilanteeseen. "Emme halua poliisia mukaan, kun lähdemme ostamaan kaupasta maitoa lapsillemme. 
Täytyy lähteä siitä, että ihmiset noudattavat lakia ja käyttäytyvät sen mukaan."  

Sisäministeri uskoo käsittelyn lyhenemiseen  

Sisäministeri Mauri Pekkarinen (kesk) on Nastolan tapahtumien vuoksi ollut jo yhteydessä 
poliisijohtoon, ja vaatinut tarkkaa selvitystä tapahtumien kulusta.  

Pekkarinen uskoo edeltajänsä Jarmo Rantasen (sd) lupaukseen, että turvapaikkahakemusten 
käsittelyaika lyhenee kevään aikana nykyisestä kahdeksasta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.  

"Uskon, että uusi laki lyhentää hakemusten käsittelyaikoja. Tässä on ollut tietty saumakohta: aika, jolloin 
turvapaikkalautakuntaa ei vielä ollut ollenkaan. Minun tietääkseni se pysähdytti tilanteen. Mutta nyt 
homma pyörii", Pekkarinen uskoo.  

Hänen mielestään uutta ulkomaalaislakia on vielä liian aikaista lähteä tuomitsemaan, niin kuin jotkut ovat 
jo tehneet. Julkisuudessa esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Heikki S. von 
Hertzen (kok) on ennättänyt arvostella lakia ja käsittelyn hitautta.  

ANTTI SARAJA  
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VIII HS 29.4.1991 

Hyvästi Ali Abdi Ahmed 

Ali Abdi Ahmed haudattiin perjantaina Helsingissä, kaukana kotimaastaan Somaliasta. Pakolaisena 
vähän vaille vuoden Suomessa ollut 27-vuotias Ali löydettiin viikko sitten kuolleena Perniön 
vastaanottokeskuksen läheltä.  

Suru keräsi noin kaksisataa somalipakolaista islamilaiselle hautausmaalle. Saattojoukkoa sanottiin 
suurimmaksi milloinkaan tässä kalmiston nurkkauksessa nähdyksi.  

Hautajaismatkalle olisi monista pakolaiskeskuksista ollut tulossa paljon enemmänkin miehiä. Kaikille ei 
kuitenkaan pystytty järjestämään kuljetusta eikä pikkuruiselle hautausmaalle olisi juuri suurempaa 
joukkoa mahtunutkaan. Somalinaiset eivät osallistu hautaustapahtumaan.  

Arkkua kannettiin korkealla  

Arkkua kantoi niin monta miestä kuin suinkin mahtui. He kohottivat sen korkealle päiden ylle.  

Ensimmäisessä osassa hyvästijättöä arkku oli kivipaaden päällä. Saattajat rukoilivat yhteen ääneen ja 
toistivat rytmikkäästi: "Allah akbar." (Allah on suuri.)  

Haudan ympärille syntyi tungos kaikkien pyrkiessä heittämään edes ripauksen multaa kohtalotoverinsa 
peitteeksi.  

Hautajaistapahtuma oli sekoitus surua ja jälleennäkemisen iloa miesten syleillessä lämpimästi toisiaan ja 
vaihtaessa kuulumisia ja kokemuksia.  

Hautajaisseremonia oli lyhyehkö, mutta hyvin tunnepitoinen. Muistopuhe ylsi suoranaiseen kiihkoon.  

Haudalla miehet laskeutuivat kyykkyyn ja rukouksen humina aaltoili heidän yllään. Saarnaaja Sheak 
Hassan puhui siitä, että niinkuin matkamiehen laukun tulee sisältää kaikki tarpeellinen, niin myös 
kuolemaan valmistautuvalla on oltava hyvä elämä ja teot mukanaan vietäväksi.  

Turvapaikkapäätöstä ei tullut koskaan  

Ali Abdi Ahmed oli nuori lakitieteen opiskelija. Hän tuli Suomeen viime toukokuun kahdeksantena ja 
odotti siitä pitäen jokaisena päivänä päätöstä turvapaikasta. Sitä hän ei koskaan saanut. Hän kantoi huolta 
kotimaahansa jääneestä haavoittuneesta veljestään ja vanhemmistaan ja muista sukulaisistaan. 
Hautajaisiin pääsi viiden päivän viisumilla Ali Abdi Ahmedin sisar Hollannista. Pikkuveli Abdiaziz on 
nyt Perniössä.  

Somalien uskoman mukaan viimeisen saattajan poistuttua hautausmaalta sinne tuli kaksi korkeaa vierasta; 
kaksi enkeliä kysymään Alilta, kuinka hän oli elämänlahjansa käyttänyt. Saattajat sanoivat Alin voineen 
vastata, että oli hyvä ihminen. Silloin hänen hautaansa avautui pieni ikkuna, josta raikas ilma ja 
paratiisillinen lepo saattoivat laskeutua hänen ylleen.  

Iltahetki yhdessä syöden ja rukoillen  

Muistotilaisuutta vietettiin vaatimattomasti. Monet osallistujista olivat matkan ja murheen uuvuttamia.  

Somaliassa hautajaiset ovat suuri tapahtuma. Toimittaja Abdikadir Mohamed Diesowin kuvauksen 
mukaan niihin saapuu satoja ihmisiä pitkienkin matkojen, jopa tuhansien kilometrien takaa.  

"Alille olisi kotona teurastettu vähintään kolme kamelia", hän sanoi.  
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Perniössä tarjottiin somalien mittapuiden mukaan yksinkertainen, mutta erittäin maukas riisi-vihannes-
kana -ateria. Aterialla ja sen jälkeen rukoiltiin vainajalle armoa ja anteeksiantoa yhteen ääneen.  

Islam ei perimmältään hyväksy itsemurhaa. Todellisuudessa suhtautuminen itse aiheutettuun, 
vapaaehtoiseen kuolemaan kuitenkin vaihtelee, koska uskonto on levinnyt niin laajalle alueelle ja 
erilaisiin kulttuureihin.  

Ali Abdi Ahmedin lopullista kuolemansyytä ei ole ilmoitettu. Hän katosi paastonsa päätösiltana Perniön 
pakolaiskeskuksesta. Hänet löydettiin seuraavana päivänä lähistöllä olevan korkean rantakallion juurelta 
vedestä.  

"Hän oli niin surullinen sukulaistensa vuoksi ja huolissaan tulevaisuudestaan. Aika hiljainen mies", 
kuvaili läheinen ystävä Mohamed Ahmed Hassan.  

"Kuolema oli kai hänen mielestään paras ja ainoa ratkaisu. Siihen olivat syinä pettymys pakolaisten 
kohteluun Suomessa ja huoli omaisista."  

Yöt unettomuutta, päivät odottamista  

Puheleminen Mohamedin ja Abdikadirin kanssa muistotilaisuuden jälkeen oli kuin oppitunti somalien 
elämästä maanpaossa.  

Somalipakolaisten elämän jokapäiväisiä osia ovat turvapaikkapäätöksen odottaminen, postin 
odottaminen, puhelun tai poliisin käynnin odottaminen. Aina vain odottamista. Pienimmätkin lapset 
osaavat jo havahtua, kun kovaääninen englanniksi kutsuu jotakuta pakolaisista puhelimeen tai muuhun 
yhteydenottoon.  

Perniön ja muidenkin vastaanottokeskusten somaleja vaivaa unettomuus. Vain lapset pystyvät lepäämään 
oikein. Lapsilla on myös ilmiömäinen kyky saada ystäviä missä vain.  

Perniössä eristyneisyys kiusaa ehkä enemmän kuin muualla, sillä pakolaisten tilapäiskoti on melko 
yksinäisellä paikalla 18 kilometrin päässä kunnan keskuksesta.  

"Me olemme terveitä mutta kuin sairaalapotilaita. Meillä on peti ja ruoka, mutta me olemme täysin turhia, 
hyödyttömiä työntekohaluinemme ja taitoinemme", sanoo Mohamed, jolla on kaksi insinööritutkintoa. 
Hänkin on epätoivoisesti yrittänyt saada vaikkapa edes palkatonta työtä.  

"Kun yrittää nukkua, ei uni tule. Luettavaa on vaikea saada ja jos saisikin, ei pysty keskittymään. Sama 
odottaminen ja huolet vain päivästä ja yöstä toiseen."  

"Perniöläiset, SPR:n väki ja lääkärit sekä muut auttajat ovat olleet suurenmoisia ja olemme kiitollisia 
esimerkiksi Alin hautajaisjärjestelyistä. Mutta me olemme hädissämme, koska lääkärit ja sairaanhoitajat 
eivät voi muuta kuin antaa unilääkkeitä ja rauhoittavia lääkkeitä. Niitä emme tahdo, vaan oppimista, 
tekemistä ja tiedon tulevaisuudestamme."  

Muusta maailmasta ei saa tietoa  

"Jos saisimme edes opiskella, olo ei tuntuisi niin nöyryyttävältä. Suomen kieltä ei opi sillä, että saa, kuten 
Perniössä, kolme tuntia viikossa opetusta." (Esimerkiksi Rauhan keskuksessa opetusta on vain kaksi 
tuntia viikossa.)  

Elämä Perniössä on pakolaisten mukaan todella outoa: he eivät osaa suomea eikä tarjolla ole 
englanninkielisiä lehtiä eikä radiolla juuri ole lähetyksiä englanniksi. Muusta maailmasta ei oikein tule 
tietoa mitään kautta.  
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Abdikadir on niin onnellisessa asemassa, että hän voi toimia toisten hyväksi pitämällä yhteyttä 
suomalaisiin tiedotusvälineisiin, kirjoittaa sekä kertoa erilaisissa tilaisuuksissa maastaan ja kansastaan. 
Kesäkuussa hän pääsee aloittamaan somalinkieliset radiolähetykset.  

Hän ja Mohamed ja monet muut uskovat lujasti, että heidän maansa olot järjestyvät ja että he voivat 
palata koteihinsa.  

Niin varmasti uskoi myös Ali Abdi Ahmed päästyään Suomeen. Hänhän selvisi hengissä. Elämistä täällä 
hän ei enää jaksanut kestää.  

(MAIJA-LIISA PELTONEN)  

(PEKKA TYNELL)  

 

IX HS 17.7.1991  

Siivouksesta syntyi nujakka Nastolan pakolaiskeskuksessa 

Pakolaisilta evättiin toimeentuloturva kunnes paikat siivotaan 

Nastolan pakolaiskeskuksessa syntyi tiistaina somalipakolaisten ja henkilökunnan välille kiista 
siivouksesta. Keskuksen henkilökunta epäsi joiltakin pakolaisilta toimeentuloturvan, kunnes asukkaat 
ovat siivonneet yleiset tilat.  

Osa yleisistä tiloista on ollut niin siivottomassa kunnossa, että keskuksessa on pelätty jopa rottien 
ilmestyvän paikalle.  

Tilanne kärjistyi tiistaina iltapäivällä muutaman ikkunan rikkomiseen. Paikalle saapui pari poliisipartiota 
seuraamaan tilanteen kehitystä.  

Nastolan pakolaiskeskuksen johtajan Jussi Kunnarin mukaan jotkut keskuksen asukkaista ovat pitkän 
turvapaikkapäätöksen odottelun ja laitoksessa asumisen jälkeen välinpitämättömiä yleisten tilojen 
kunnosta.  

"Keskuksen työntekijöiden tehtävänä ei ole paikkojen siivoaminen. Kun asukkaat joskus pääsevät 
muualle asumaan, he joutuvat joka tapauksessa huolehtimaan näistä asioista itse."  

Abdullahi Osman Gedin mukaan siivoamisessa on ongelmana se, että suuri joukko joutuu käyttämään 
samaa suihkua, vessaa ja keittiötä. "Kun moni käyttää samoja tiloja, ei tiedetä kenen pitäisi siivota. 
Joissakin pakolaiskeskuksissa käy siivooja joka päivä. Tilanne olisi toinen, jos kaikilla olisi omat 
vessansa ja suihkunsa."  

Kahakassa oli mukana vain muutama keskuksen paristasadasta asukkaasta. Toimeentuloturvan epäys 
koski vain yhden yksikön asukkaita eikä yksikään lapsiperhe jäänyt ilman tukea.  

(KIRSI REINIKKA)  
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X HS 15.8.1991 

Somalien epäillään mukiloineen suomalaisia Nastolan kivitysyönä 

Nastolan pakolaiskeskuksen huhtikuisen kivitysjupakan tutkinta Hollolan nimismiespiirissä on saatu 
loppusuoralle. Kivityksen lisäksi poliisin tutkittavana on kaksi samana yönä tapahtunutta pahoinpitelyä, 
joihin epäillään syyllisiksi somalimiehiä.  

Kivitystapauksen tutkimuksia on viivyttänyt se, että rikosilmoituksen tehnyt somalinainen lähti Norjaan 
eikä häntä vielä ole saatu kuulusteltua. Myöskään pahoinpitelyistä epäiltyjä ei ole pystytty tunnistamaan.  

Miehiä epäilty kivityksestä  

Pahoinpitelyn kohteeksi joutuneita suomalaisia miehiä on epäilty pakolaiskeskuksen kivityksestä. 
Molemmat ovat poliisikuulusteluissa kiistäneet syyllisyytensä.  

Toinen suomalaisista, 20-vuotias autonasentaja kertoi esitutkintapöytäkirjojen mukaan, että hän oli 
kivitysyönä palaamassa kotiinsa, kun eri puolilta hyökkäsi hänen kimppuunsa ainakin kymmenen 
somalia. Turvapaikanhakijat nostivat hänet käsistä ja jaloista ilmaan ja alkoivat pahoinpidellä häntä noin 
kahden metrin mittaisilla puukepeillä.  

Somalit raahasivat autonasentajaa kohti pakolaiskeskusta ja jatkoivat miehen kertomuksen mukaan koko 
ajan pahoinpitelyä. Lyöminen jatkui, kunnes kaksi alueella partioinutta vartiointiliikkeen miestä tuli 
avuksi.  

Toinen samana yönä pahoinpidelty 19-vuotias kalusteasentaja puolestaan kertoo, että hän oli ollut 
pakolaiskeskuksen lähellä pysäköidyssä autossa, kun ryhmä somalimiehiä oli tullut autoa kohti. 
Huudoista mies oli päätellyt, että somalit olivat tulossa pahoinpitelemään häntä, joten hän oli lähtenyt 
karkuun.  

Viisi somalia oli kuitenkin saanut miehen kiinni, ja he olivat kalusteasentajan mukaan alkaneet 
pahoinpidellä häntä lyömällä. Yksi somaleista oli lisäksi lyönyt miestä isolla kivellä selkään.  

Vartijan kertomus tukee suomalaisia  

Vartiointiliikkeen työnjohtajan todistajankertomus tukee suomalaisten miesten näkemyksiä. Työnjohtaja 
oli vartiokaverinsa kanssa havainnut, että ryhmä somalialaisia raahasi erästä poikaa vastaanottokeskuksen 
suuntaan. Miehen mukaan poikaa oli pahoinpidelty, koska tämä oli yltä päältä veressä.  

"Somalien käyttäytymisestä sain sellaisen käsityksen, että he olivat ilmeisesti tekemässä henkilölle 
jotakin vakavampaa ja aivan ilmeisenä tarkoituksena heillä oli viedä poika vastaanottokeskukseen ja 
ilmeisesti jatkaa siellä tämän pahoinpitelemistä", työnjohtaja kertoi poliisikuulusteluissa.  

Työnjohtaja ja hänen kaverinsa olivat katsoneet tilanteen niin vakavaksi, että he olivat puuttuneet asiaan. 
He olivat laittaneet suomalaisen käsirautoihin somalien rauhoittamiseksi. Todistaja korostaa, etteivät 
käsiraudat olleet tarpeellisia suomalaisen pojan väkivaltaisuuden takia, vaan siksi, että tämä saatiin 
pelastettua somalien käsistä.  

Somalimiehet olivat työnjohtajan mukaan saaneet kiinni myös toisen suomalaisen pojan, ja hänetkin 
pelastettiin käsirautojen avulla. Poliisi otti sen jälkeen säilöön molemmat suomalaispojat.  

Nastolan pakolaiskeskuksen ikkunoita kivitettiin rikki aamuyöstä 27. huhtikuuta. Asiaa tutkittiin 
poliisissa mm. kotirauhan rikkomisena ja vahingontekona. Yksi kuudesta syylliseksi epäillyistä tunnusti 
syyllisyytensä.  

Vartiointiliike ilmoitti poliisille ikkunoiden rikkomisesta kello 5.07. Yön tapahtumien keskinäinen 
aikajärjestys ei ole vielä selvillä.  
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Tilanne Nastolassa rauhoittunut  

Poliisitutkinnan jälkeen syyttäjä päätti, ettei hän voi nostaa kivitystapauksesta syytettä, ellei joku 
asianomistajista - rakennuksen omistaja tai vaarassa olleet ihmiset - vaadi rangaistusta.  

Toukokuun alussa tutkinta käynnistyi uudelleen, kun eräs somalinainen ilmoitti vaativansa kivittäjille 
rangaistusta. Tutkinta on valmis heti, kun poliisi saa kuulusteltua Norjaan lähteneen naisen. Hän on jo 
palannut Nastolan pakolaiskeskukseen.  

Nastolan vastaanottokeskuksen johtajan Jussi Kunnarin mukaan tilanne keskuksessa on rauhallinen. 
Paikallisten asukkaiden ja turvapaikanhakijoiden välillä ei ole ollut yhteenottoja huhtikuun jälkeen, 
Kunnari kertoo.  

 

XI HS -27.12.1991  

Palveluiden puute kiristää tunnelmaa 

(Kari Kiuru)  

Porvoon maalaiskunnassa sijaitsevassa pakolaiskeskuksessa asuvan Faisal Ali Farahin 
mielestä mikään ei toimi kunnolla. Palveluita on karsittu ja laitteistot puutteellisia.  

"Täällä asuu yli 200 ihmistä, mutta käytössä on vain neljä pesukonetta. Puhelimia on liian 
vähän, kulkuyhteydet huonot, henkilökunta epäpätevää, epäystävällistä ja osittain jopa 
rasistista."  

Pikkupuutteita Ölstenissä on Faisalin mielestä lukemattomia. Ympärille kerääntyneet 
somalimiehet nyökyttelevat ja valittavat, että apua on vaikea saada esimerkiksi suomalaisen 
byrokratian edellyttämien lomakkeiden täyttämiseen.  

Pesutuvassa on käynnissä yksi pesukone. Siellä on liikaa pesuainetta ja vaahto pursuu lattialle. 
Yksi koneista on rikki ja kaksi käyttämättöminä.  

Paikalle osunut siivooja osoittaa pesukoneen rikkoutunutta sulkulaitetta.  

"Ei se pelaa, jos se rikotaan. Kyllä sitä sanotaan, että pitäisi olla ystävällinen ja passata. Tulkaa 
joskus katsomaan tätä saunaa viikonvaihteen jälkeen. Peilit ja penkit on rikottu. Hyvä sitä on 
sanoa, että olkaa ystävällinen, kun ei tarvitse itse paskoja korjata."  

Faisal ei purkausta ymmärrä, vaan johdattaa vieraat asuinsolun keittiöön. Lukollisista 
ruokalokeroista osa on rikki. Vetolaatikoista puuttuu etulauta, hellat ovat mustan karstan 
peitossa ja astiat suureksi osaksi lohkeilleita.  

Pakkanen ajaa sisälle  

Pihalla on pikkupakkasessa autiota. Lapset viihtyvät paremmin sisällä, vaikka leikkitilat ovatkin 
ahtaita.  

Pakolaiskeskuksen apulaisjohtaja Ami Engström myöntää, ettei tilanne ole kovin valoisa. "Me 
olemme puhuneet majoitustilat omistavalle Valtakunnalliselle vuokratalo-osuuskunnalle 
pesukoneista. Jos taloista löytyisi tilaa, niin jokaiseen taloon voitaisiin sijoittaa yksi pesukone."  
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"Lähtökohtana yhdenmukaistaminen", Engström sanoo. "Samat palvelut tarjotaan kuin sinulle, 
minulle ja mattimeikäläiselle."  

Kuljetuksista on Engströmin mukaan tingitty. "Kun Somaliasta tuli 1990 syksyllä pakolaisia, 
meiltä puuttui selkeä linjaus, miten näitä asioita hoidetaan. Auttaminen ei nyt välttämättä 
tarkoita, että olisi tarkoitus passata täysi-ikäisiä ihmisiä. Alkusählingissä tehtiin enemmän kuin 
oli tarpeen."  

"Saattaahan heille loskaisella ilmalla tulla mieleen, että autot täällä seisovat tyhjillään. Mutta 
meidän on ajateltava, kuinka Suomessa hoidetaan ylipäätänsä toimeentulotuen piirissä olevien 
ihmisten asioita. Eihän suomalaisiakaan kuljeteta esimerkiksi urheiluhallille."  

"SPR:llä on kyllä asioihin humaanimpi ote kuin jollakin toisella organisaatiolla saattaisi olla. 
Astioiden ja kalusteiden rikkoutumiset ovat meidän mielestämme vahinkoja. Jokainenhan 
meistä tätä työtä tekee eri tavalla."  

"Minä saatan syyllistyä siihen, että sanon asiat suoraan", Engström arvelee.  

(SEPPO J.J. SIRKKA)  

 

 

XII HS 27.12.1991 

Somaliperheellä uusi elämä Lohjalla 

Somaliasta Suomeen vuosi sitten paennut Elmi Safia Abdikar asuu neljän lapsensa ja sisarentyttärensä 
kanssa neljän huoneen ja keittiön kerrostaloasunnossa Lohjan keskustassa.  

Asuttuaan pari viikkoa Lohjalla Safia sanoo, että kaikki on nyt ihan hyvin. Tosin hänen miehensä elää 
tiettävästi pakolaisena Keniassa.  

Valtion ja Suomen Punaisen Ristin ylläpitämistä turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksista on tullut 
ihmisvarastoja. Keskuksissa majaili joulukuun 16. päivän tilaston mukaan 945 oleskeluluvan saanutta 
pakolaista, joille ei voida osoittaa asuinkuntaa, saati asuntoa.  

Sivu A 5  

(HANNES HEIKURA)  

Abdikarin perhe muutti Lohjalle 

(Marjut Lindberg)  

Yli kolmannes Lohjan kaupungin pakolaiskiintiöstä mahtuu yhteen perheeseen. Mogadishusta Somaliasta 
Suomeen vuosi sitten paennut Elmi Safia Abdikar asuu nyt neljän lapsensa ja sisarentyttärensä kanssa 
neljän huoneen ja keittiön kerrostaloasuntoa Lohjan keskustassa.  

Parin viikon Lohjalla asumisen aikana Safia on saanut elämän päällisin puolin raiteilleen: hän käy 
ammattikurssikeskuksessa suomenkielen kurssia, tytöt ja kaksi vanhinta poikaa käyvät koulua ja 
nelivuotias kuopus pääsi päiväkotiin.  
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Safian perheeseen kuuluvat hänen lisäkseen 16- ja 13-vuotiaat tytöt Layla ja Rooda sekä 11-, 8- ja 4-
vuotiaat pojat Abdifitax, Ahmed ja Bashir.  

"Kaikki on nyt ihan hyvin. Ei perheellämme ollut mitään toiveita sijoituspaikasta, Lohja on ihan yhtä 
hyvä paikka kuin jokin muukin", Safia sanoo.  

Safiaa ei ainakaan vielä vaivaa, että Lohjalle muuttaa tällä tietoa hänen perheensä lisäksi vain 
kymmenkunta somalia.  

"Tässä perheessä riittää seuraa yllin kyllin, ei aikaa juuri muiden kanssa seurusteluun jäisikään", Safia 
tuumaa rauhoitellessaan poikiensa ja näiden suomalaisten kavereiden hurjaksi kiihtyvää leikkiä.  

Miehensä Safia on nähnyt viimeksi lähes puolitoista vuotta sitten. Safian tiedon mukaan mies elää 
pakolaisena Keniassa ja voi hyvin. Safia toivoo miehenkin pääsevän joskus muuttamaan Suomeen.  

Safian perheen lisäksi Lohjalle on sijoitettu yksi kolmilapsinen perhe ja yksi Safian sukulaismies. 15 
pakolaisen kiintiöstä puuttuu vielä pari ihmistä. Kaikki Lohjalle sijoitetut somalit ovat tulleet Tyyskylän 
vastaanottokeskuksesta Siuntiosta.  

Lohjan kunta ei huolinut pakolaisia  

Lohjan kaupungissa toivottiin pakolaisten vastaanottopäätöstä tehtäessä, että myös naapuri, Lohjan kunta, 
ottaisi pakolaisia vastaan.  

Asiaa ei tähän mennessä ole tarvinnut käsitellä edes kunnanvaltuustossa, niin jyrkästi kunnanhallitus on 
pakolaisia vastustanut. Hallitus on pariin otteeseen vedonnut omien asukkaittensa asuntopulaan 
kieltäytyessään pakolaisista.  

"Pakolaiskysymys tulee valtuuston käsiteltäväksi vuoden alussa. En halua ennakoida, onko 
luottamushenkilöiden mieli muuttunut. Meillä on yhä 350 ihmisen asuntojono, vaikka lähiaikoina kuntaan 
valmistuukin poikkeuksellisen paljon vuokra-asuntoja", sanoo kunnan hallintojohtaja Jaakko Mäkelä.  

Lohjan kaupunginvaltuustossa pakolaisten vastaanottopäätös syntyi melko yksimielisesti, muutamat 
valtuutetut vastustivat. Sitäkin enemmän pakolaisia on nuijittu paikallislehden yleisönosastossa. 
Pakolaisista on löydetty jotakin kautta syyllinen lähes kaikkiin pikkukaupungin ongelmiin aina 
kotihoidontuen kuntaosuuden vähenemisestä työttömyyteen ja lamaan asti.  

Ennakkoluulottomimpia ovat lohjalaislapset. Safian lapset ovat saaneet sekä koulussa että päiväkodissa 
suomalaisia ystäviä, joita tavataan vapaa-aikanakin. Safia nauraakin lasten kielitaidon karttuvan sellaista 
vauhtia, että äiti saa heistä pian tulkin.  

Mogadishussa Safia toimi ala-asteen opettajana ja haluaisi jatkaa työtään Suomessakin. Suunnitteilla on, 
että ammattikurssien jälkeen hän huolehtisi somalilasten äidinkielen opetuksesta muutamana tuntina 
viikossa.  
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XIIb HS 27.12.1991 

Salim odottaa turhaan paluuta Somaliaan 

(Pekka Hakala)  

Puukauppoja Pohjolassa hieronut Sharif Salim M Mohamed Hasi oli palaamassa 1990 heinäkuussa 
kotiin Somaliaan. Lentokentällä Moskovassa vastaan tuli joukko maanmiehiä Mogadishusta. He kertoivat 
pakenevansa helvetistä, josta kukaan ei selviä hengissä.  

Salim lähti toisten mukana Suomeen ja haki turvapaikkaa. Viiden kuukauden kuluttua hän sai kuulla, että 
hänen perheensä oli nähty hengissä. Salim perui turvapaikkahakemuksen ja ilmoitti olevansa valmis 
lähtemään kotiin 24 tunnin varoitusajalla.  

Seitsemän kuukautta myöhemmin Salim istuu yhä pienessä mökissään Hauholla. Lennot eivät kulje, 
satamiin ei pääse ja Somalian naapurimaat eivät anna somaleille kauttakulkuviisumia.  

Salimin mökki on Hauhon helmikuussa lakkautettavan pakolaiskeskuksen, entisen Vähäjärven lomakodin 
kupeessa. Salimin maanmiehet asuvat keskuksessa, Salim käy siellä vain vessassa.  

"Olen valinnut tämän mökin itse", Salim sanoo. "Olen ainoa heimostani täällä, enkä halua olla muiden 
kanssa tekemisissä."  

"Syön ja nukun", Salim kertoo tekemisistään. "Haluan Somaliaan, vaikka siellä onkin sota. Elämän saa 
vain kerran, ja jos kuolee niin kuolee. Olen valmis allekirjoittamaan kaikki mahdolliset paperit, jos vain 
pääsisin perheeni luokse."  

Kun Hauhon keskus lopetetaan, Salim siirtynee johonkin toiseen keskukseen.  

"Lapsiani en pakota palaamaan"  

Mogadishusta 22. 7. 1990 Suomeen tullut Mohammed Hassan Tifo kuuntelee Hauholla 
lyhytaaltoradiostaan BBC:tä ja Voice of Americaa.  

Tifo on valtion informaatioviraston entinen teknikko ja toisinajattelija. Hänen mielestään "viattomat ovat 
kuolleet Somaliassa vuodesta 1969 lähtien". Hänen isänsä, äitinsä ja kaksi sisarta ovat Somaliassa, muut 
sisarukset Kanadassa ja Yhdysvalloissa.  

Mohammed Tifo asuu vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa muutaman neliön huoneessa. Kahdeksan 
kuukauden ikäinen Ibrahim on paljasjalkainen hauholainen.  

"Suku ja Somalia täytyy unohtaa, kuolevat jos kuolevat", Tifo sanoo. "Siellä ei ole mitään jäljellä, elämä 
on täällä. Lapset ovat tulevaisuus. Jos heistä tulee suomalaisia, voin sanoa, että kiitos Suomi, kiitos 
suomalaiset. Tietysti haluaisin kotiin, mutta en pakota lapsiani lähtemään. Lapsille uuden elämän 
aloittaminen jälleen kerran olisi vaikeaa."  

Tifon perhe muuttaa tammikuussa Järvenpäähän.  

Hauho lopettaa, Rovaniemi aloittaa  

Hauhon vastaanottokeskus keksittiin ensimmäisille, suurille somaliryhmille hätäratkaisuksi. Eristynyt 
paikka lopetetaan helmikuun lopussa. Rovaniemen lähelle perustetaan uusi kekus ja Oulun keskusta 
laajennetaan.  

Hauhon väelle kuntapaikkoja on järjestetty lopettamisen vuoksi ripeästi. Keskuksen 87:stä asukkaasta 
enää 17 on uutta kotikuntaa vailla.   
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XIII HS 15.3.1992  

PITKÄ IKÄVÄ LAPSIA 

(Virve Aarniva)  

Amran Mohamed pakeni miehensä kanssa Siad Barren pommeja ja päätyi lopulta Keravalle. 
Lapsensa somaliäiti joutui jättämään matkan varrelle. Riittävän lainsäädännön puuttuessa 
perheiden yhdistäminen on jätetty virkamiesten harkintaan.  

Somaliasta Suomeen paennut Amran Mohamed ei ole nähnyt lapsiaan kahteen vuoteen, ja huoli kuluttaa 
häntä. Aika ajoin hän saa lapsiin puhelimitse yhteyden, lohduttaa, lupaa matkaa äidin luo, mutta häpeää 
itseään lapsiensa edessä: ei hän pysty mitään matkaa järjestämään.  

Kaksi lapsista on liikuntavammaisen isoäidin luona Etiopiassa, Somalian naapurimaassa. Kaksi muuta on 
Qatarissa, Persianlahden pienessä sheikkikunnassa, jossa lasten isällä on sukulaisia. Isä on kuitenkin 
perustanut uuden perheen eikä ole pitänyt lapsiinsa mitään yhteyttä eron jälkeen.  

Pahin huoli äidillä on vanhimmasta, neitoikäisestä Ibtisaamista. Hän pelkää, että tytär naitetaan huonolle 
miehelle, kun vanhemmat eivät ole hänen turvanaan. Valokuvassa tytär on kaunis ja äiti komea; vauraan 
kotinsa suojissa naiset ovat pukeutuneet länsimaisen mallisiin, kultalangalla kirjattuihin leninkeihin.  

"Lasten tulevaisuus on äidin elämä", Amram Mohamed sanoo. "Kun lapseni eivät käy koulua eivätkä saa 
riittävää hoitoa, ei minullakaan ole tulevaisuutta."  

Perheen tuskien tie alkoi neljä vuotta sitten, kun he joutuivat pakenemaan suin päin kotikaupungistaan 
Hargeisasta Pohjois-Somaliasta naapurimaahan Etiopiaan. Somalian diktaattorin Siad Barren joukot 
pommittivat Hargeisan maan tasalle.  

Elämä köyhässä, epävakaassa Etiopiassa ei luvannut hyvää, ja Amran Mohamed teki uuden aviomiehensä 
Saeedin kanssa kipeän päätöksen. He jättivät lapset äidinäidin luo ja suuntasivat pois jonnekin, etsimään 
elämisen mahdollisuutta. He päätyivät Suomeen heinäkuussa 1990.  

"Reitti Moskovaan oli ainoa tie ulos maailmaan, mutta Neuvostoliittoon emme voineet jäädä. Matka 
Suomeen oli jälleen ainoa ulospääsy", hän kertoo. "Emme valinneet Suomea, koska emme tienneet siitä 
mitään."  

Näin Amran Mohamed miehineen päätyi maahan, jonka kokemattomuus pakolaisasioiden hoidossa hakee 
maailmalla vertaansa. Kokemattomuus haittaa erityisesti pakolaisten perheiden yhdistämistä. 
Kansainvälinen käsitys ihmisoikeuksista edellyttää, että perheenjäsenet saavat elää yhdessä, mutta jalo 
aate voidaan haluttaessa vesittää monenlaisin määräyksin.  

Pakolaisasiat lainsäädännössä hataralla pohjalla  

Jos pakolainen haluaa perheenjäsenensä Suomeen, anomuksen siitä tekee pakolaisen asuinkunnan 
sosiaalitoimisto tai vastaanottokeskus. Sieltä hakemus menee lääninhallitukseen, joka esittää asian 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Se esittää asian puolestaan sisäasiainministeriön ulkomaalaiskeskukselle, 
joka päättää, täyttääkö hakemus tietyt ennakkoehdot.  

Amran Mohamed sai oleskeluluvan Suomessa suojelutarpeen vuoksi kesällä 1991. Anomus lasten 
saamisesta Suomeen lähti matkaan lokakuussa.  

"Pakolaisasiat eivät Suomessa pohjaa lainsäädäntöön, vaan ministeriöille on jätetty niissä harkintavalta", 
sanoo ylitarkastaja Meri-Sisko Eskola sosiaali- ja terveysministeriön ulkomaalaisvaltuutetun toimistosta. 
"Ulkomaalaislain 35. pykälässä on lueteltu, keitä perheenjäseniä ulkomaalainen voi tuoda maahan, mutta 
pakolaisten suhteen pykälä antaa vain hataran pohjan."  
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"Uutta lakia pakolaisten ja turvapaikkaa hakevien vastaanottamisesta valmistellaan, mutta sen sisältö on 
vielä epäselvä."  

Pakolaisasioita hoidetaan useassa eri ministeriössä ja lääninhallituksissa. Anomusten jäljittäminen 
sellaisessa pöheikössä ja sekalaisen, jopa ristiriitaisen tiedon seulonta on työlästä karaistuneellekin 
suomalaiselle. Pakolaiselle itselleen se on melko mahdotonta. Mitään tilastoa siitä, kuinka monet Suomen 
paristatuhannesta somalista ovat saaneet tänne perheenjäseniään, ei ole; haastatellut viranomaiset sanoivat 
heitä olevan ainakin "joitakin".  

Pakolaisneuvonnan juristin Kristina Stenmanin mukaan pakolainen voi periaatteessa kannella 
hakemustensa viivästymisestä eduskunnan oikeusasiamiehelle, mutta Stenman arvelee, että kaikki 
pakolaiset eivät tiedä mahdollisuudesta tai osaa sitä käyttää.  

Sisäministeriön ulkomaalaiskeskuksen johtajan Risto Veijalaisen mukaan perheiden yhdistäminen 
viivästyy siksi, että pakolaisen täytyy todistaa suomalaisille viranomaisille, että hänen tänne haluamansa 
henkilöt ovat todella hänen perheenjäseniään.  

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan hakemukseen tulee liittää muun muassa sekä hakijan että 
haettavien syntymätodistukset, talokirjaote kotimaasta ja aviopuolison osalta vihkitodistus. Ministeriö 
korostaa, että pakolaisen tulisi itse hankkia kyseiset asiakirjat.  

Ohjeet ovat sinänsä järkeviä ja välttämättömiä, mutta sotaolot muuttavat ne järjettömiksi. Miten asiakirjat 
hankitaan raunioituneen kaupungin väestörekisteristä?  

"Vaatimukset ovat melko tiukkoja, eivätkä esimerkiksi lasten nimet äidin passissa välttämättä riitä 
todisteeksi", Stenman sanoo.  

"Sisäministeriö jäädyttänyt hakemukset"  

Länsi-Euroopan maiden edustajista koottu työryhmä on tiettävästi Pohjois-Somaliassa selvittämässä, 
voisivatko somalipakolaiset palata sinne. Yhdistyneiden Kansakuntien edustaja Nairobissa puolestaan 
arvioi Helsingin Sanomille runsas viikko sitten, että tilanne Somaliassa on niin huono, ettei pakolaisten 
palauttamista voi ajatella ehkä vuosiin.  

Stenmanin mukaan perheiden yhdistämishakemusten käsittely on nyt jäädytetty sisäministeriössä 
ilmeisesti siksi, että Suomenkin viranomaiset odottavat työryhmän raporttia. Risto Veijalainen kiistää 
Stenmanin näkemyksen.  

Amran Mohamed kertoo surkeista tapahtumista, joita täkäläiset somalit ovat kohdanneet.  

Nykyisin Kotkassa asuva nainen joutui jättämään pakomatkalla synnyttämänsä vauvan Etiopiaan, koska 
viisumi oli vain yhdelle lapselle. Toinen - Siuntiossa asuva mies - sai oleskeluluvan pari viikkoa sitten ja 
iloitsi mahdollisuudesta saada tänne vastavihitty vaimonsa Somaliasta. Kului vain muutama päivä, kun 
mies sai tietää, että vaimo oli ammuttu kadulle.  

Amran Mohamed on koulutettu; hän työskenteli jaostopäällikkönä Hargeisan puhelinlaitoksessa. Hänen 
miehensä on mekaanikko, saanut työluvan ja haluaisi kovasti työhön, mutta paikkaa ei ole löytynyt.  

Elämä keravalaisessa kerrostalossa yhteisen lapsen, kaksivuotiaan Mohamedin kanssa kulkee päivästä 
toiseen arjen pienissä askareissa ja suomen kielen opinnoissa. Huoli muista lapsista on kuitenkin alituinen 
taakka.  

 

 

 



23 
 

XIV HS 19.6.1992  

Perheen löytäminen Somaliasta on salapoliisityötä 

Ulkomaalaistoimistoon on kertynyt toistasataa somaliperheen yhdistämishakemusta, mutta päätöksiä on 
tullut vasta parikymmentä. Hakemuksia käsittelee yksi virkailija, osapäiväisesti. Vaikka lupa tuoda perhe 
Suomeen saataisiinkin, perheen löytäminen sodan keskeltä edellyttää pakolaiselta poikkeuksellista 
sitkeyttä. Viranomaisista ei juuri ole apua.  

Kaupunki, sivu A 10  

Somaliperheen pitkä tie isän luo Suomeen  

Omaisten löytäminen sodan kaaoksesta on monen mutkan takana 

(Katri Himma)  

Pienessä kaksiossa Pikku-Huopalahdessa käy vilske. Vähän väliä yksi perheen kolmesta tyttärestä kiipeää 
sohvalla istuvan Diesow-isän syliin ja halaa tätä rajusti.  

Liki kolmevuotias Mohamed katselee isäänsä vielä vähän oudoksuen eikä puhu paljon. Poika syntyi 
viikko sen jälkeen, kun toimittajaisä joutui pakenemaan Somaliasta silloisen diktaattorin Siad Barren 
vainoja Suomeen. Mohamed näki isänsä ensi kerran huhtikuussa, kun tämä tuli perhettään vastaan 
Keniaan.  

Äiti Safia on vielä silminnähden väsynyt pitkän matkan ja kolmen vuoden koettelemusten jälkeen. Elämä 
Somaliassa sodan ja sekasorron keskellä ilman tietoa perheen isästä oli raskasta. Kun sisällissota syttyi, 
tiedonkulku Somalian ja muun maailman välillä katkesi kokonaan, ja kymmenistä Suomesta lähetetyistä 
kirjeistä vain muutama löysi tiensä Somaliaan jääneen perheen luo.  

Yli vuoteen kumpikaan osapuoli ei tiennyt, ketkä perheen jäsenistä oli enää hengissä, jos ylipäänsä 
kukaan.  

Maan pääkaupungissa Mogadishussa opettajana toiminut Safia pakeni sisällissotaa maalle sukulaisten 
luokse.  

"Aika kului ruuan hankinnassa ja perheen koossa pitämisessä. Milloin ylimääräistä aikaa liikeni, opetin 
lapsille lukemista ja kirjoittamista, koska koulut pysyivät suljettuina", Safia kertoo.  

Salapoliisityötä perheen löytämiseksi  

Viime syksynä, puolentoista vuoden odotuksen jälkeen, Diesow sai oleskeluluvan Suomeen ja parin 
kuukauden päästä tuli lupa tuoda myös loppuperhe maahan. Alkoi salapoliisityön kaltainen prosessi 
perheen jäljittämiseksi. Mikään järjestö ei kyennyt auttamaan perheen löytämisessä. Kaikki 
kulkuyhteydet maahan ja sieltä ulos olivat poikki. Parin kuukauden turhan yrittämisen ja loputtomien 
kirjeiden jälkeen Diesow totesi, että ainoa keino saada perhe ulos Somaliasta oli ottaa ohjat omiin käsiin.  

"Sain yhteyden Keniassa asuvaan serkkuuni, joka pääsi kenialaisen passin turvin kuorma-auton kyydissä 
Mogadishuun. Hän löysi vaimoni ja lapset, otti heidän passit mukaansa ja liftasi sota-alueen läpi rajan yli 
takaisin Keniaan. Läpikulkuviisumit varmistuivat, kun tieto oleskeluluvasta Suomessa tuli lähetystön 
kautta perille", Diesow kuvailee.  

"Itse lensin halvimmalla mahdollisella lennolla muiden papereiden kanssa Nairobiin. Lopulta serkkuni 
lähti uudestaan Somaliaan ja sai puhuttua lapset ja Safian Punaisen Ristin paluulennolla Keniaan."  
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Nyt perhe on asettunut asumaan Pikku-Huopalahteen, mutta muuttaa lähiaikoina Malmille suurempaan 
asuntoon. Lapsista kaksi vanhinta Fartun,11, ja Qamar,9, aloittavat syksyllä peruskoulun. Hamdi, 6, ja 
Mohamed menevät päiväkotiin, kun äiti aloittaa suomen kielen opinnot.  

Lapset ovat jo poimineet joukon suomenkielisiä sanoja pihalta ja esittävät mielellään vieraille nopeasti 
karttuvaa sanavarastoaan.  

Sekä Safia että Diesow toivovat, että he voisivat jatkaa oman alansa opintoja Suomessa, Safia biologiaa ja 
kotitaloutta. Diesow tekee Yleisradiolle kahdesti kuussa somalinkielisiä uutisia ja toivoo sen lisäksi 
pääsevänsä jatkamaan valtiotieteiden opintojaan Helsingin yliopistossa.  

Opinnoista olisi molempien mielestä paljon apua, kun rauha jonakin päivänä tulee Somaliaan ja 
jälleenrakentaminen pääsee käyntiin.  

Epätietoisuus ahdistaa  

Varjon perheen uuteen onneen langettaa tieto siitä, että loput suvusta jäi sodan jalkoihin. Diesowin 
pikkuveli makaa paraikaa sairaalassa Mogadishussa. Luoti repi hänen vatsansa auki eivätkä Diesowin 
lähettämät lääkkeet riitä enää kauan.  

Toisaalta muiden Suomeen paenneiden somalimiesten henkiset vammat eivät nekään Diesowin mukaan 
ole helppoa katseltavaa.  

"Heillä suurella osalla on vaimo ja lapsia yhä Somaliassa. He ovat jatkuvasti huolissaan, eivät pysty 
nukkumaan eivätkä keskittymään mihinkään. Uutiset Somaliasta vielä lisäävät heidän ahdistustaan."  

Diesow arvelee, että viranomaiset eivät ymmärrä, minkälaista tuskaa he aiheuttavat näille ihmisille, kun 
perheiden yhdistämistä haudotaan kuukausia byrokratian rattaissa.  

(SIRPA RÄIHÄ)  

 

Perheen yhdistäminen edellyttää sitkeyttä ja kekseliäisyyttä 

Somali-perheiden yhdistäminen on hiljalleen lähtemässä käyntiin. Tänä vuonna 15 perhettä on kyetty 
jäljittämään Somalian kaaoksesta, ja he ovat päässeet omaistensa luo Suomeen. Perheistä kuusi asuu nyt 
pääkaupunkiseudulla.  

Perheiden yhdistäminen on osoittautunut vaikeaksi. Suomen päässä hakemukset ovat jumiutuneet 
ulkomaalaiskeskuksen byrokratiaan. Hakemuksia on vireillä pitkälti toista sataa, mutta päätöksiä on tänä 
vuonna syntynyt vasta parisenkymmentä. Somalien päätöksiä käsittelee yksi ihminen osa-aikaisesti.  

Ongelmaksi nousee tavallisesti asiakirjojen puute. Hakijoiden on vaikea antaa riittävää näyttöä 
perhesuhteista, kun paperit ovat joko Somaliassa tai niitä ei ole koskaan ollutkaan. Esimerkiksi 
hakemuksessa vaadittavan vihkitodistuksen tai talonkirjatodistuksen tilaaminen Mogadishusta tuottaa 
ymmärrettävästi vaikeuksia.  

Viranomaisille eivät ole aina edes passiin merkityt lapset kelvanneet todisteeksi sukulaissuhteesta äidin ja 
lapsen välillä.  

Jos hakija on lopulta saanut luvan tuoda perheensä Suomeen on perheen löytäminen Somaliasta ollut 
tähän asti lähes mahdotonta. Posti ei kulje, eikä sen enempää Kansainvälinen Punainen Risti kuin 
muutkaan perheitä jäljittävät järjestöt tee tätä työtä nyt Somaliassa.  

Yhteydensaanti ja perheen saaminen ulos maasta ovat käytännössä pakolaisen oman kekseliäisyyden ja 
sitkeyden varassa.  
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Asuinpaikassa ei vaihtoehtoja  

Perheenyhdistämistapauksina Suomeen tulevat pakolaiset ovat käytännössä samassa asemassa kuin 
muutkin pakolaiset.  

Kaupunki osoittaa pakolaiselle ja hänen perheelleen asunnon sieltä, missä niitä sillä hetkellä on vapaina. 
Toiveita asuinpaikan suhteen voidaan periaatteessa kuunnella, mutta ainakaan Helsingissä ei pakolaisella 
ole käytännössä asiassa juuri sanomista. Omien toiveiden esittämistä pidetään asuntotoimistossa lähinnä 
niskoitteluna.  

Pakolaisten sirotteleminen eri puolille kaupunkia on ongelmallista, jos yksittäinen pakolaisperhe joutuu 
alueelle, jossa ei ole muita maanmiehiä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eristyksiin jääneiden 
pakolaisten yksinäisyys ja turvattomuudentunne vaikeuttavat selvästi yhteiskuntaan sopeutumista.  

Tähän asti pakolainen on vähäisen kielitaitonsa varassa joutunut seikkailemaan Helsingin virastoista 
toiseen selvittämässä asioitaan. Syksystä alkaen tilanne helpottuu, kun uusi ulkomaalaisasiain yksikkö 
aloittaa toimintansa. Sieltä muuttaja voi saada keskitetysti tietoa niin asunnosta, kouluista, päivähoidosta, 
aikuiskoulutuksesta kuin terveydenhoidosta. 

 

 

XV HS 6.8.1992  

Hauhon Viittakiven leirillä ei anneta oman kulttuurin ja kielen 
unonhtua  

Somalilapsilla on ikävä kotiin 

Supisuomalainen järvenrantamaisema hehkuu vielä kesää, ja salossa hulmuaa sinivalkoinen lippu. Se on 
Somalian tähtilippu. Tummapintaiset lapset ja nuoret kerääntyvät lipun alle ja laulavat kansallislaulun.  

Somalia on sisällissodan repimä, mutta sotaa paenneet ovat tovereita huolimatta siitä, mistä osasta maata 
he ovat tulleet. Pikkuisen kiusataan joukon pienintä, mutta sellaisia lapset ovat kaikkialla maailmassa.  

Menossa on ensimmäinen oman kulttuurin ja kielen kurssi somalilapsille ja -nuorille Hauhon Viittakiven 
opistolla.  

Kesälukioseura järjestää tänä kesänä kaikkiaan kymmenen pakolaislasten ja -nuorten kurssia eri 
kansallisuuksille. Somaleille kurssi pidetään ensimmäistä kertaa.  

Kahden viikon leirin sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pakolaiset itse. Neljääkymmentä lasta opettaa 
kahdeksan aikuista. Rahoitus saadaan sosiaali- ja terveysministeriöltä.  

Oma identiteetti on vaarassa kadota  

"Tänä päivänä aamulla me laulettiin. Nyt uusi laulettiin", töpäkkä seitsenvuotias Fadumo Ali selostaa 
suomen kielellä. Tyttö on hurjasti lakaisevinaan ruokalan lattiaa aterian jälkeen.  

"Asun Helsingissä. Keskellä kaupunkia. Odotan syksyllä. Menen kouluun, siksi odotan", hän selvittää.  

Fadumo on uinut ja saunonut Viittakivessä. Pidätkö saunasta?  

"Pidän."  
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Fadumo on ollut Suomessa pari vuotta. Hänen kanssaan voi puhua suomeksi niin kuin muidenkin 
leiriläisten kanssa ja saunaakin hän sietää. Lapset omaksuvat uutta salamavauhtia. On toki hyvä sopeutua 
uusiin oloihin, mutta siinä piilee myös ongelmia.  

"Lapset ovat vaarassa unohtaa, keitä ovat. Heitä uhkaa oman identiteetin, oman elämäntavan ja kulttuurin 
menettäminen. He eivät saisi unohtaa, että heillä on oma maa ja kansa", Diesow Abdulcadir Mohamed 
sanoo.  

Diesow joutui pakenemaan Somalian pääkaupungista Mogadishusta. Ammatiltaan hän on toimittaja ja 
myös Suomessa hän tekee radio-ohjelmaa. Viittakivessä hän opettaa maantietoa ja somalin kieltä.  

Yksi kansa, yksi kieli, yksi kulttuuri  

Maantiedon ja äidinkielen lisäksi opetetaan islaminuskoa, historiaa, kirjallisuutta ja tapoja sekä 
urheillaan. Ensiapuakin harjoitellaan, koska yksi opettajista on lääkäri.  

"Somaliassa on yksi somalikansa, jolla on yksi yhteinen somalin kieli, yhteinen kulttuuri ja uskonto. 
Nostamme täällä joka päivä yhteisen lipun salkoon ja laulamme kansallislaulun", Diesow sanoo.  

"Jonain päivänä osapuolet viimein ymmärtävät, että sisällissota ei kannata", hän uskoo.  

"Kotimaa on arvokkain asia, oli muualla hyvä tai huono. Halu olisi sinne takaisin", Diesow sanoo.  

Suomessa hyvä, kotona paras  

Suomen parituhatta somalia on sijoitettu eri puolille maata. He saattavat tuntea itsensä hyvinkin orvoiksi 
suomalaisten keskellä. Kaksitoistavuotias Mohamed Ali Jama ja hänen kymmenvuotias veljensä Ahmed 
ovat Mikkelistä.  

"Meillä on paljon ystäviä täällä Hauholla. He ovat somaleja. Ne huutelevat minulle ja minun veljelle 
Mikkelissä", isoveli selvittää hyvällä suomen kielellä.  

Neljätoistavuotiaan Abdirizaak Mohamud Alin asiat ovat paremmin.  

"Asun Turus", hän ilmoittaa "turun kielellä".  

"Turus ne ei huutele. Ne ei ole tyhmiä. Minulla on kaksi suomalaista ystävää. Tutustuin heihin koulussa."  

Millaisia ystävät ja heidän perheensä ovat?  

"Ei ne juo kaljaa. Heidän uskonto vähän samanlainen kuin meidän."  

Miten niin?!  

"Heillä hyvin suuri perhe. Meilläkin suuri perhe."  

Abridizaakin perheessä on 11 lasta. Isä kuoli sotaan. Abridizaak ja neljä muuta lasta tulivat ensin 
Suomeen tätinsä kanssa. Äiti ja loput lapset tulivat myöhemmin. Suomessa on Abridizaakista ihan hyvä 
olla, mutta oma koti olisi parempi.  

"On ikävä Somaliaan."  

(LEENA HUOVILA)  

(KIRSI REINIKKA)   
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XVI HS 28.12.1992  

Somaliperheen joulu kului arkiaskareissa ja sukulaisissa  

Islaminuskoiset pakolaiset koettivat torjua pitkästymistä 

(Jaakko Pihlaja)  

Somalialaisen Abdi Ahmed Nurin perhe sai tuntea joulun aikana, mitä eri usko, outo kieli ja elintapojen 
erilaisuus ovat.  

Suomalaisten hiljentyessä enemmän tai vähemmän kristillisen joulunsa viettoon muslimiperhe yritti 
kuluttaa pitkät pyhäpäivät arkiseen tahtiin.  

Nur pistäytyi tapaamassa veljiään ja muita Joensuussa asuvia somaleita. Sää suosi sen verran, että uloskin 
uskaltautui.  

Parhaan ystävänsä kutsusta Nurin perhe pääsi tutustumaan suomalaisiin joulutapoihin. Kinkkua aterialla 
ei tarjottu, koska muslimit eivät syö sikaa.  

Suomalaissilmin katsottuna pakolaisperheen joulukoti on ankea ja koristeeton. Vain välttämätön on esillä. 
Jouluksi ei valmisteta mitään erityistä, joten ateriat ovat tavallista arkiruokaa. Nurin mielestä Suomen 
ruoka on kallista, mutta toimeentulo tyydyttävä, kun kaiken suunnittelee etukäteen.  

Isä tuli ensin - muu perhe perässä  

Abdi Ahmed Nuri on oleskellut Suomessa kaksi vuotta, mutta perheensä hän sai tänne vasta viime 
syyskuussa.  

Nuura-vaimo ja vilkkaat lapset, seitsenvuotias Ahmed, nelivuotiaat kaksoset Muniira ja Mahamed sekä 
kaksivuotias Abdulahi, taitavat vasta muutaman sanan suomea. Abdi Ahmedin keskustelukieli on vielä 
mieluummin englanti.  

Entinen hotellivirkailija Abdi Ahmed Nur tuli Suomeen Kuwaitin sodan Irakista karkottamana, kulkeutui 
ensin kaukoitään, sitten Venäjälle ja saapui lopulta Joensuuhun.  

Perhe lähti Kenian kautta Etiopiaan ja sieltä isän luo. Laboratorionhoitajaksi opiskeleva Nur on toiminut 
pontevasti kohentaakseen omaa elämäänsä. Nytkin hän olisi ottanut kaksiviikkoisen loman ajaksi jotain 
työtä - mutta mistäpä. Nuuran kielikurssi keskeytyi myös loman ajaksi ja lasten tarha meni kiinni.  

Abdi Ahmed ja Nuura eivät pidä asuinympäristöstään Rantakylässä. Kaupungin vuokrataloissa naapureita 
on vaikea lähestyä eikä lapsilla ole leikkitovereita. Häiriöt ovat tavallisia, ja niinpä Nuura jättää 
avaamatta oven, ellei perheen isä ole kotona.  

"Suomi on kova yhteiskunta"  

Somalit ihmettelevät suomalaisten muodollista elämää. Vaikka olisi ystäviä, ei voi piipahtaa kylään 
sopimatta etukäteen. Peseytymisrituaalit saunoineen oudoksuttavat myös: koko perhe yhdessä taikka 
vieraiden ihmisten nähden!  

"Suomalaisten elämäntapa on hyvä, mutta yhteiskunta kova", Nur sanoo. Joensuussa somalit ovat 
kokeneet kovuuden nuorten miesten uhkailevana käytöksenä.  

Pakolaisvastaisuus on muslimista käsittämätöntä. Islaminuskoisena Nur kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja 
kaikkia uskontoja.  
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Ramadan-juhla vuoden kohokohta  

Joulu on muslimille profeetta Jeesus Nasaretilaisen syntymäpäivä, eikä siihen liity ystäville lähetettäviä 
kortteja kummempaa juhlintaa. Islamin suuri juhla on paastonajan jälkeen huhtikuussa vietettävä 
ramadan.  

Ramadanin aikana kunnon muslimi ei syö eikä juo päivänvalossa vaan vasta auringon laskettua. 
Ramadanin päättää kolmipäiväinen juhla. Perheelle hankitaan vaatteita, lapsille ja köyhille annetaan 
lahjoja ja syödään juhla-aterioita.  

Islamin toinen juhla on kesällä hag, joka tarkoittaa matkaa. Sitäkin juhlitaan kolme päivää. Uusivuosi 
otetaan vastaan ystävien parissa.  

Nurin perheen arkipäivä on vakiintunut tuttuihin uomiin: aamulla lapset päiväkotiin, Nuura 
kielikurssilleen ja Abdi Ahmed opiskelemaan. Koko perhe on neljän maissa kotona. Ruokailun jälkeen 
käydään yhdessä ulkona, kulutetaan iltaa lasten leikeissä ja isän opiskelussa.  

Kamelinmaidon maku ei unohdu  

Somalian uusi tilanne valaa Abdi Ahmed Nuriin toivoa. Uutiset maan todellisista tapahtumista ovat 
aikaisempaa uskottavampia, ja YK:n puuttuminen avustuskuljetusten turvaamiseen on Nurin mielestä 
hyvä askel. Ihmiset saavat ainakin ruokaa, vaikka tulevaisuudesta ei ole selvyyttä.  

Suomesta oleskeluluvan saanut Nur on varautunut päättämään opiskelunsa Suomessa. Valmistumiseen 
menee kolme vuotta, ja sen jälkeen hän aikoo palata perheineen kotimaahan.  

Eniten Nur sanoo kaipaavansa kamelinmaitoa, lämpimänä kuohuvaa ja muutaman tunnin seistyään 
jogurtiksi piiminyttä juomaa, joka parantaisi kaikki vatsavaivat - koti-ikävänkin.  

(KAUKO VARIS)  

 

 

XVII HS 23.3.1993  

Perheiden yhdistäminen tuo Suomeen 2000 somalia 

Tänä talvena alkanut somaliperheiden yhdistäminen tuo Suomeen sisäministeriön ulkomaalaiskeskuksen 
arvion mukaan 2000 uutta somalipakolaista.  

Ulkomaalaiskeskus on ratkaissut tuhatta tulijaa koskevat hakemukset ja 400 heistä on jo päässyt maahan. 
Loput hakemukset luvataan ratkaista kesään mennessä.  

Somalien perheenjäseniä on löytynyt kaikkialta maailmasta.  

Sivu A 5  

Suomessa asuvien somalipakolaisten luku kaksinkertaistuu  

Perheiden yhdistäminen auttanut jo satoja 

(PEKKA HAKALA)  
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Perheiden yhdistäminen kaksinkertaistaa lähiaikoina Suomen 2000 hengen somaliväestön. 
Yhdistämisohjelma on päässyt vauhtiin tämän talven aikana. Tähän mennessä sen avulla maahan on tullut 
noin 400 somalia.  

Sisäministeriön ulkomaalaiskeskus on antanut viime syksystä lähtien myönteisen lausunnon tuhannen 
somalialaisen muutosta Suomessa asuvan perheensä luokse. Käsiteltävänä olevien hakemusten arvellaan 
johtavan vielä tuhannen maahantuloluvan myöntämiseen.  

"Uskon, että saamme nämä hakemukset käsiteltyä ensi kesään mennessä", arvelee yksikönjohtaja Heikki 
Taskinen ulkomaalaiskeskuksesta.  

Perheenyhdistämisten avulla Suomeen pääsisi siten 2000 somalia. Toinen asia on, milloin perheenjäsenet 
löydetään ja he todella pääsevät maahan.  

Suomen somalien perheenjäseniä on kaikkialla maailmassa, eniten Somaliassa, Keniassa ja Etiopiassa.  

Neljännes hylätty  

Perheiden yhdistäminen perustuu ulkomaalaislakiin, jonka mukaan muuttolupa voidaan antaa pysyvän 
oleskeluluvan Suomesta saaneen ulkomaalaisen perheenjäsenelle. Heitä ovat Suomessa asuvan puoliso tai 
alaikäiset, naimattomat lapset. Suomessa asuva alaikäinen lapsi voi saada luokseen vanhempansa tai 
alaikäisen sisaruksensa.  

Taskisen mukaan noin neljännes somalien hakemuksista on hylätty. Valtaosa hylätyistä hakemuksista on 
koskenut liian etäisiä sukulaisia. Somalien sana "perhe" viittaa laajaan sukulaisjoukkoon, ja esimerkiksi 
tädit ja sedät ovat keskeisessä asemassa sisarustensa lasten huoltajina.  

Asiakirjanäytöstä jouduttu tinkimään  

Toinen hylkäämisen syy on asiakirjojen puutteellisuus. Taskisen mukaan sukulaisuudesta edellytetään 
"periaatteessa" asiakirjanäyttöä. Siitä on tosin jouduttu tinkimään, sillä syntymä- ja vihkitodistusten tai 
talonkirjojen hankkiminen sisällissodan hajottamasta maasta saattaa olla kohtuuton vaatimus.  

Moniavioisuus tuonut ongelmia  

Oman ongelmansa perheen yhdistämiselle on tuonut moniavioisuus, joka tosin on ainakin Suomessa 
asuvien somalien kohdalla pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Taskisen mukaan viranomaiset pyrkivät 
yhden ydinperheen yhdistämiseen, mutta käytännössä "variaatioita on kymmeniä".  

Valtion kuluvan vuoden talousarviossa on ennakoitu perheidenyhdistämisohjelman tuovan Suomeen vain 
300 pakolaista. Yksin somalit siis näyttävät ylittävän tämän määrän reilusti. Toisaalta koko sosiaali- ja 
terveysministeriön 695 miljoonan markan pakolaisbudjetti perustuu arvaukseen 5000 
turvapaikanhakijasta vuonna 1993.  

Perheen kohtalo suurin huoli  

Lähes kaikki Suomessa asuvat somalit ovat tulleet maahan turvapaikanhakijoina ja saaneet oleskeluluvan 
joko suojelun tarpeen tai humanitaaristen syiden vuoksi. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR suosittelee 
pakolaisperheiden yhdistämistä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi maanantaina tohtori Timo Virtasen tutkimuksen Suomessa asuvista 
somaleista, heidän paostaan ja tulosta Suomeen. Virtanen kävi läpi somalien turvapaikkahaastattelut ja 
haastatteli 141 somalia.  

Tutkimuksen mukaan vaikeudet perheiden yhdistämisessä ovat somalien suurin tyytymättömyyden aihe.  
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Järjestöt ja viranomaiset eivät ole kyenneet auttamaan, joten perheet on haettu usein oma-aloitteisesti: 
Keniassa asuva serkku on matkustanut Somaliaan, etsinyt vaimon ja lapset ja tuonut heidän passinsa 
leimattaviksi Suomen lähetystöön Nairobiin. Sitten serkku on noutanut perheen Mogadishusta ja Suomen-
serkku tullut hakemaan heidät Nairobista.  

Vainotun keskiluokan kidutettuja poikia  

Virtasen tutkimuksen perusteella tyypillinen Suomessa asuva somalipakolainen on kotoisin maan 
pääkaupungista Mogadishusta. Hän on keskiluokkaisen perheen hyvin koulutettu ja kielitaitoinen poika, 
jota itseään tai jonka perhettä on vainottu klaanitaustan vuoksi.  

Selvitykseen osallistuneesta 141 somalista 77 oli joutunut pidätetyksi ja 65:tä oli kidutettu. Näitä 
kokemuksia miehillä oli naisia useammin. 49 oli joutunut pahoinpidellyksi, miehet ja naiset yhtä lailla.  

Suomessa somalit haluaisivat ennen kaikkea opiskella. Monen opinnot katkesivat Siad Barren hallinnon 
harjoittaman 20-vuotisen vainon aikana tai viimeistään täyden sisällissodan alettua 1988.  

Paluumuuttoon somaleista uskoo suurin osa. Neljännes on kuitenkin sitä mieltä, ettei Somaliasta enää tule 
turvallista paikkaa elää.  

 

 

XVIII HS 10.4.2010  

SOMALIT SUOMESSA 20 VUOTTA 1/6 

Äkkilähtö verilöylystä 

Somalian sisällissota ajoi 1,3 miljoonaa ihmistä naapurimaihin 1980- ja 90-luvulla. 

(PEKKA HAKALA HS) 

Kun kenraali Mohamed Siad Barre oli 1969 kaapannut vallan Somaliassa, hän valitsi kumppanikseen 
Neuvostoliiton. Sota Etiopian kanssa pilasi ystävyyden 1977, ja neuvostoliittolaisille neuvonantajille 
osoitettiin ovea. Mogadishuun jäi kuitenkin pieni lähetystö ja Neuvostoliiton lentoyhtiö Aeroflot.  

Barren sota sujui huonosti, ja kilpailevat klaanit kyllästyivät diktaattoriin. Vuoteen 1986 mennessä 
Somalia oli sisällissodassa, joka jatkuu yhä.  

Alakynteen jäänyt Barre pommitti Pohjois-Somalian kaupungit nuuskaksi, ja Mogadishussa alkoivat 1989 
laajat joukkomurhat.  

Neuvostoliiton viimeinen presidentti Mihail Gorbatšov lakkautti helmikuussa 1990 kommunistisen 
puolueen yksinvallan. Mogadishun neuvostovirkailijat havahtuivat siihen tosiasiaan, ettei heitä kytännyt 
kukaan. Lyhyen viisumin ja lentolipun Moskovaan sai reilulla 5000 dollarilla.  

Lentoteitse pakenevat somalit saivat seuraa muualtakin. Somalian sota oli ajanut 1,3 miljoonaa ihmistä 
naapurimaihin, ja osa heistä pyrki jatkamaan pakomatkaa.  

Somaliopiskelijat eri puolilla Neuvostoliittoa osoittivat vuonna 1990 mieltään Barren hirmuhallintoa 
vastaan. Somalian Moskovan-lähetystö laati mustat listat ja ryhtyi passittamaan opiskelijoita takaisin 
Somaliaan. Nämä hyppäsivät mieluummin ensimmäiseen junaan, joka toi heidät Vainikkalaan.  
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"Itse asiassa vaatteenikin jäivät pesulaan, kun lähdin Suomeen", kertoo Tadžikistanista Moskovaan 
komennettu somaliopiskelija Marja Pentikäisen tutkimuksessa Loputon matka vuodelta 2005.  

Aika moni luuli pääsevänsä junalla Ruotsiin, Suomesta ei ollut kuullut juuri kukaan.  

Itse haastattelin 1991 Sharif Salim M Mohamed Hasia Hauhon pakolaiskeskuksessa. Liikemies oli kesällä 
1990 palaamassa kotiin puukauppamatkalta, kun hän törmäsi Moskovan kentällä verilöylyä pakeneviin 
maanmiehiinsä ja löysi itsensä Hauholta. Klaanierimielisyyksien vuoksi Salim asui yksin mökissä 
keskuksen vieressä.  

Neuvostoliitto romahti 1991, Mogadishun lähetystö evakuoitiin ja sekasortoon vajonneen kaupungin 
lentokenttä suljettiin. Suomi oli majoittanut ensimmäiset parituhatta somalia.  

Amina Mohamed haaveilee omasta saunasta Somaliassa 

Sisällissotaa Suomeen paennut Amina tiesi maasta vain jääkarhut ja pingviinit. 

(MATTI HUUSKONEN HS) 

Espoolainen Amina Mohamed, 37, toivoo, että Somaliaan tulisi rauha.  

Silloin hän voisi palata synnyinkaupunkiinsa Mogadishuun, josta lähti sisällissotaa pakoon marraskuussa 
1990, vajaat 20 vuotta sitten.  

Mogadishuun hän rakentaisi oman saunan.  

"Suomalaiset tykkäävät ottaa saunan päälle kylmää olutta. Minä tykkäisin ottaa kylmää kamelinmaitoa, 
mutta sitä ei saa täältä."  

Mogadishun marraskuu vuonna 1990 oli kuuma.  

Diktaattori Siad Barrea vastustavat kapinalliset olivat edenneet pääkaupungin liepeille, ja ketkä vain 
kynnelle kykenivät, pakenivat maasta.  

Amina Mohamed oli alkuvuodesta 1990 mennyt naimisiin vanhempiensa valitseman miehen kanssa. Hän 
oli silloin kuudentoista vanha.  

Aviomies oli kansainvälisen avustusjärjestön palveluksessa ja pystyi ostamaan pariskunnalle ulospääsyn 
sodan runtelemasta maasta, lentoliput Moskovaan. Sieltä matkan oli määrä jatkua Britanniaan.  

Toisin kävi.  

Moskovassa opiskelevat somalit tiesivät kertoa, että Britanniaan ei pääse.  

Tiesivät he muutakin. Lähin maa, mistä voisi hakea turvapaikkaa, oli Suomi.  

Junan ikkunasta näkyi lunta.  

Amina Mohamed oli nähnyt sitä aiemmin elokuvissa.  

Suomesta hän tiesi sen, mitä oli koulussa oppinut: kylmä, autio maa, jossa asui jääkarhuja ja pingviinejä.  

Vainikkalan raja-asemalla vaunuun astui univormupukuisia miehiä, jotka vaativat passia ja viisumia.  

Viisumia ei ollut, vain somalipassi. Sen tulokkaat ojensivat ja sanoivat: "Me olemme refugees, 
pakolaisia."  
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Rajavartija oli hiljaa ja sanoi sitten: "Welcome to Finland!"  

"Ja me, että jes!" Amina Mohamed muistaa.  

Helsingissä vastassa olivat lehdet ja televisio. Seuraavan päivän HS (28.11.1990) kertoi, että Moskovasta 
oli saapunut 39 somalia, toinen ryhmä samalla viikolla. Yhteensä somaleja oli tullut vuoden aikana 
Suomeen yli tuhat.  

Ensi kosketuksensa saunaan Amina Mohamed sai helmikuussa 1991 Kuusankoskella. Tulokkaat oli 
siirretty Kouvolan liepeille Valkealan vastaanottokeskukseen, missä Punaisen ristin työntekijät hankkivat 
heille eräänlaisia Suomi-kummeja.  

Yksi kummeista, kuusankoskelainen yksinhuoltajamies, kutsui Amina Mohamedin ja tämän miehen sekä 
muutaman muun somalin kylään. Mies pani saunan lämpiämään ja ilmestyi aikanaan ilkosen alastomana 
kutsumaan kylpemään. Se oli sokki, Amina Mohamed muistaa.  

Yksi somalinaisista rohkaisi mielensä ja läksi lauteille, kunhan oli ensin varmistanut muilta, ettei isäntä 
vain raiskaa häntä. Kului pari minuuttia, ja nainen tuli ulos.  

"Helvetti!" kuului arvio.  

Myöhemmin tuli lisää ensikosketuksia, eivätkä ne olleet pahoja.  

Vastaanottokeskusten työntekijät veivät somaleita kouluihin, missä lapset saivat silittää tummaa poskea ja 
kokeilla, tarttuuko käteen väriä. Kerran Haminassa Amina Mohamedille tuli pikakomennuskin: 
alakoululaiset olivat säikähtäneet pahan kerran, kun koulun kentälle oli ilmestynyt mustia miehiä 
pelaamaan jalkapalloa.  

"Luulivat ihmissyöjiksi."  

Tuli lapsia, tuli ero, tuli uusi mies ja tuli uusi lapsi, nuorimmainen.  

Amina Mohamed pitää eron perimmäisenä syynä itsenäistymistään. Hän ryhtyi pian Suomeen tulonsa 
jälkeen hankkimaan suomalaisia ystäviä ja kävi muun muassa aerobictunneilla ja perhekahvilassa. 
Ensimmäisen työpaikankin maahanmuuttajien asumisneuvojana hän sai ennen miestään.  

"En tyytynyt jäämään miehen taakse kotiin ja keittiöön. Se on somalikulttuurissa paha", hän tulkitsee.  

Välirikossa oli samoja piirteitä kuin somaliperheissä tavallisissa vanhempien ja lasten riidoissa: 
Somaliasta saapuneiden vanhempien on Amina Mohamedin mukaan usein vaikea sulattaa Suomessa 
kasvaneiden lastensa uusia tapoja ja asenteita.  

Nykyisen miehensä Kim Nyströmin Amina Mohamed tapasi viisi vuotta sitten Espoon Leppävaarassa 
maahanmuuttajien toimintakeskuksessa. Mies opasti siellä nuoria tietokoneen käytössä.  

Viikon tapailun jälkeen Nyström pyysi, "saisiko koskettaa mun tukkaa". Amina Mohamed lupasi, ja 
vuotta myöhemmin juhlittiin suomalais-somalialaisia häitä.  

Amina Mohamedin viidestä lapsesta kolme vanhinta ovat poikia, kaksi nuorinta, yhdeksänvuotias Nadia 
Mohamed ja kaksivuotias Nuura Nyström, tyttöjä.  

Heille Amina Mohamed tahtoo kasvattaa siivet, leikkaamattomat siivet.  

Itse hän haaveilee rauhasta ja saunasta, siitä miten istuisi arpineen saunassa. Ei niin kuin muukalainen 
alastomana vieraalla maalla, vaan niin kuin kotonaan. Istuisi Mogadishussa saunassa ja joisi kylmää 
kamelinmaitoa päälle.  
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XIX HS 11.4.2010  

SOMALIT SUOMESSA 2/6 

Moskeijan nuori polvi 

Länsi-Euroopassa ollaan huolestuneita nuorista muslimimiehistä, toisen polven maahanmuuttajista, joista 
osa on radikalisoitunut. Entä Suomessa. Millaiseen islamiin uskovat täällä aikuistuneet muslimit Hunde, 
Abdillahi, Nasrullah, Aden ja Mohamed? 

(TOMMI NIEMINEN HS) 

Vakaumuksen näkee 23-vuotiaasta helsinkiläisestä Hunde Assefasta jo päällepäin, kun hän kävelee 
hunnutetun vaimonsa ja nelivuotiaan poikansa kanssa kadulla. Hundella on ohut liuhuparta, valkoinen asu 
ja muslimien päähine. Se viestii, että hän on hartaampi kuin keskitien suomalainen uskonveli.  

Hunde on syntynyt 1980-luvun lopulla Suomessa ja asunut täällä koko elämänsä. Mutta kun häneltä 
kysyy identiteetistä, hän ei korosta suomalaisuuttaan.  

"Ensisijainen identiteettini on muslimi. Muilta osin olen kansainvälinen: juureni ovat Etiopiassa, olen 
syntynyt Suomessa ja käynyt kansainvälisiä kouluja", hän sanoo.  

Hundea voisi kutsua myös toisen polven maahanmuuttajaksi. Hänen perheensä on alun perin Etiopian 
kristittyjä. Islamiin Hunde kääntyi kuusi vuotta sitten. Ei siis ihme, että hän on hyvin uskonnollinen, sillä 
käännynnäiset usein ovat.  

Hunde oli 18-vuotias, kun hän hyväksyi Allahin elämäänsä. Siihen vaikutti se, että teini-iän hän vietti 
suomensomalialaisten kanssa.  

"Peruskoulun aikana alkoi se ulkomaalaisen identiteetti kehittyä. Kun somalialaisia ja muita 
ulkomaalaisia alkoi tulla Suomeen, minulla ei ollut epäilystäkään, ettenkö kuulu heihin."  

Hunde on sanojaan huolellisesti harkitseva nuori sunni, jonka lainopillinen koulukunta on melko 
vanhoillinen shafi'i ja henkinen koulukunta on sielun puhdistamista korostava suufilaisuus. Islam määrää 
hänen elämäänsä.  

"Kun ihminen rukoilee viisi kertaa päivässä tiettyinä aikoina, se tuo järjestelmällisyyttä elämään."  

Päivätyö merkonomi Hundella on Itellan postikeskuksessa lajittelijana. Viikonloppuisin hän opettaa 
Malmilla lapsille Koraania ja lukee Aalto-yliopiston pääsykokeisiin. Loppu aika menee perhe-elämään.  

Länsimaista populaarikulttuuria Hunde ei seuraa: "Populaarimusiikin sanoitukset ovat mitä ovat. En minä 
telkkariakaan paljon katso. Se vaikuttaa kuitenkin sieluun."  

Jos oikein hyvin käy, Hunde lähtee jonakin päivänä islamilaiseen yliopistoon. Esimerkiksi Jemenissä on 
kiinnostava koulu, maltillinen Dar Al Mustafa.  

"Sinne on mennyt länsimaista paljon opiskelijoita. Palattuaan he ovat tehneet tosi paljon hyvää 
yhteisöissään."  

Muslimeja on Suomessa ainakin 45000. Pääosa heistä on sunneja, shiialaisia on vain muutama tuhat. 
Valtaosa on saapunut 1990-luvun alun jälkeen: ensin tuli somaleja, sitten irakilaisia, kosovolaisia ja 
afganistanilaisia. Pieni tataarivähemmistö asettui Suomeen jo 1800-luvun lopulla.  
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Nyt osa Suomeen viime vuosikymmeninä muuttaneiden muslimien lapsista on kasvanut täysi-ikäisiksi. 
Osa heistä on maallistunut ja länsimaalaistunut, kun taas moni elää hyvin vakaumuksellista muslimin 
elämää. Mutta millaiseen islamiin he uskovat?  

Islamilainen radikalismi on ollut Suomessa hyvin vähäistä, mutta juuri toisen polven muslimimiehiä 
pidetään riskiryhmänä kaikkialla Länsi-Euroopassa. Esimerkiksi Britanniassa ja Ranskassa osa toisen 
polven maahanmuuttajista on katkeroitunut, radikalisoitunut ja eristäytynyt yhteiskunnasta.  

Heillä on syynsä. Moni heistä on syntynyt ja kasvanut Euroopassa, ja silti heitä kohdellaan - esimerkiksi 
työmarkkinoilla - b-luokan kansalaisina. Niin Suomessakin: kun vuonna 2005 kantaväestön 
työttömyysaste oli 9 prosenttia, suomensomalialaisilla se oli 58 prosenttia.  

Se saa osan nuorista muslimeista etsimään vastauksia muualta kuin työvoimatoimistosta.  

Pähkinärinteessa Vantaalla asuvan Abdillahi Farah Muhamedin tarina hiljentää. Elämänsä kuusi 
ensimmäistä vuotta hän eli kamelipaimenperheessä Somalimaalla. Nyt 21-vuotiaana hän näyttää jo siltä - 
isot kuulokkeet korvillaan ja pipo päässä -, miltä pääkaupunkiseudun nuoret näyttävät.  

Abdillahi lähetettiin sotaa pakoon Suomeen vuonna 1996. Hän ei ollut kuullut edes Euroopasta. Hän näki 
lumen ja meren ensi kertaa. Ihmiset asuivat valkoisissa kuutioissa. Bussien huokailu kuulosti oudolta, 
sillä Abdillahi ei ollut kuullutkaan maakaasusta.  

"Koulun pihalla sanottiin, että olet ruma neekeri. Tai kysyttiin, oletko kumivenepakolainen. Sitä en 
unohda koskaan", Abdillahi muistelee vantaalaishotellin ruokaravintolassa.  

Teini-iässä meni lujaa. Abdillahi sopeutui suomalaiseen kulttuuriin niin, että ryyppäsi, käytti huumeita ja 
vaelteli yöt ulkona. Kerran Malmilla kolme suomalaismiestä osoitti aseella ja uhkasi ampua.  

"Se on jäänyt mieleen".  

Rasismi tuli silmille. Hänellä oli lyhytaikainen tyttöystävä, jolla oli venäläissyntyinen isä. Kun ukko löysi 
Abdillahin kodistaan, hän haki metsästyskiväärin ja sanoi, että "sinä neekeri et lähde täältä elävänä, 
lähden vaikka lusimaan".  

"En ihan helpolla unohda näitä asioita", Abdillahi sanoo.  

Vuonna 2007 Abdillahi pakeni sotkujaan puoleksi vuodeksi Saksaan sisarpuolensa luo. Se reissu muutti 
elämän. Abdillahi ei osaa oikein kertoa, mikä asia johti mihinkin, paitsi että kyse oli Allahin 
johdatuksesta. Kun hän palasi Vantaalle, hän ryhtyi fundamentalistiksi isolla F:llä.  

Nyt hän uskoo sunnien erittäin vanhoillisiin tulkintoihin islamista. Osa hänen ajatuksistaan hämmentää, 
kuten käsitykset evoluutiosta: apinat polveutuvat ihmisistä, jotka tekivät miljoonia vuosia sitten syntiä 
Allahia vastaan, ja Allah muutti heidät apinoiksi.  

Tai miehen ja naisen rooleista: "Suurin ongelma Suomessa on, että somalialaiset naiset ajattelevat 
olevansa vapaita ja voivansa tehdä mitä haluavat. He ovat vieneet mieheltä kunnian olla vastuussa 
kaikesta siitä, mitä nainen syö, mihin hän pukeutuu tai mitä lapsille opetetaan."  

Ei Abdillahi silti mikään huppupäinen uskonsoturi ole. Hän on juuri aloittanut työn lasten päiväkodissa 
Vantaalla. Aiemmin hän on ollut esimerkiksi kehitysvammaisten hoitajana Rinnekodissa. Hän on 
kohtelias nuorukainen, mutta uskossaan kovin jyrkkä. "Yksinäinen susi", hän itsekin sanoo.  

Tulee mieleen, ymmärtääkö nuori Abdillahi itsekään, mitä hän sanoo, kun hän silmää räpäyttämättä 
toteaa: profeetta Muhammedista pilapiirroksia tehneiden kuuluu kuolla. "Se on meidän pyhässä kirjassa. 
En voi tulla siinä vastaan. Jokainen meistä on teoistaan vastuussa."  
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Hän ei hyväksy myöskään shiiamuslimeja - jotka tälläkin hetkellä kahakoivat esimerkiksi Irakissa 
sunnien kanssa -, mutta tietää, että vielä tulee päivä, jolloin kaikki maailman muslimit pitävät yhtä.  

"Meille on sanottu, että viimeinen maailmansota käydään palestiinalaisella alueella. Kaikki islamilaiset 
maat yhdistyvät ja kaikki kristityt maat yhdistyvät", Abdillahi sanoo muitta mutkitta.  

Kuka teille niin on sanonut?  

"Se löytyy ihan suoraan pyhästä kirjasta, Koraanista."  

Oletko itse valmis siihen?  

"Toivon, etten elä sinä päivänä, kun se käydään."  

Puhutaanko tästä Suomen moskeijoissa?  

"Ei tietenkään. Niissä opetetaan, miten eletään hyvää elämää, miten suhtaudutaan vanhempiin ja 
lähestytään Jumalaa."  

Näin jyrkkiä sunneja on Suomessa vähän. Muslimiväestön radikalisoitumista ehkäisee tehokkaasti se, 
ettei täällä ole yhtä hallitsevaa muslimiryhmää, kuten Britanniassa (Intian ja Pakistanin muslimit), 
Saksassa (turkkilaiset, jotka tosin ovat melko maallistuneita) tai Ranskassa (pohjoisafrikkalaiset). Näin 
sanoo Helsingin yliopistossa työskentelevä islamin tutkija Marko Juntunen.  

Mitä enemmän muslimiryhmät joutuvat puhaltamaan yhteen hiileen, sitä valmiimpia heidän on oltava 
kompromisseihin. Se vaimentaa äärisuuntia. Ei tosin kaikkia.  

Helsingin yliopiston sudanilainen tutkija Kuel Jok väitti helmikuussa, että somalialainen al-Shabab-
terroristijärjestö värvää Suomessa asuvia nuoria somaleja sotaan Somalian hallitusta vastaan. 
Suojelupoliisi pyysi alkuvuonna eduskunnalta 1,7 miljoonaa euroa, jotta se voisi lähettää poliiseja 
pysyvästi Afrikkaan ja Lähi-itään pysäyttämään mahdolliset Suomeen matkustavat terroristit.  

Ylen toimittaja Tom Kankkonen puolestaan väittää kirjassaan Islam Euroopassa (2008), että 
saudiarabialaisen jyrkän linjan wahhabilaisuuden - jota lähellä oleva suuntaus on Suomessa harjoitettava 
salafismi - leviämistä Suomessa pidetään jo jonkinlaisena uhkana. Näitä uusfundamentalisia sunneja on 
Suomessa muutamia satoja, ja he toimivat sellaisissa yhteisöissä kuin Muslimikoti Helsingissä, Iqra-
yhdistys, Totuudentie ja internetin Salafi-foorumi.  

"Tämänkaltaiset ryhmät kaikkialla Euroopassa katsovat, että tärkeintä on luoda muusta yhteiskunnasta 
eristynyt puhtaan islamilaisuuden saareke", Juntunen sanoo. Hän huomauttaa kuitenkin, ettei ryhmien 
uskontulkinnalla ole välttämättä mitään tekemistä turvallisuuspoliittisten uhkien kanssa, vaikka salafismi 
saattaa kyllä motivoida radikalismia.  

Hyvin konservatiivinen ja jäykän kirjaimellinen salafismi onkin - ainakin toistaiseksi - Suomessa 
suurempi huolenaihe maan maltilliselle muslimiväestölle kuin luterilaiselle valtaväestölle.  

Nuorisotyöntekijä Mohamed Xadar Mukhtar Abdilla on selkeä työtehtävä: pitää somalinuoret kaidalla 
tiellä. Irti huumaavan khatin pureskelusta, alkoholista ja muusta elostelusta. Mohamed työskentelee 
maahanmuuttajia tukevassa Kanava-yhdistyksessä.  

"Monet ovat siinä rajoilla, että tippuvat koulusta pois. Sitten on nuoria, jotka ovat jo tippuneet", 25-
vuotias Mohamed sanoo.  

"Joillakin perhesiteet ovat katkenneet. He eivät tee mitään. Nukkuvat päivisin ja näkevät kavereita öisin. 
Pahin on khat. Koko yö valvotaan, ja seuraava päivä menee ihan sekaisin."  
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Paradoksi on siinä, että monet länsimaissa radikalisoituneista musliminuorista ovat itse asiassa hylänneet 
omien vanhempiensa perinteisen elämäntavan. He saattavat elää hyvinkin länsimaista elämää ja tuntea 
huonosti islamin oppeja. Joillekin maallisemmille muslimeille islam on vain yksi tapa brändätä 
kulutustavaroita.  

"Yhä useampi globaali hyödyke on islamin merkkaama: barbinukeista internetsivustoihin, virvokejuomiin 
ja viihteeseen saakka", tutkija Juntunen toteaa.  

Niinhän se menee. Suomen nuoret muslimit janoavat yksilöllistä elämäntapaa kuten muutkin. Se 
yksilöllisyys vain vaihtelee jyrkästi: ahdasmielisestä salafismista kulutuskeskeiseen kevyt-islamiin. 
Internetillä on keskeinen asema siinä, mitkä aatteet houkuttelevat. Ja arkielämän kokemuksilla.  

"Viime vuoden lopusta suurimpia huolenaiheita täällä Kanavassa on ollut, että moni somalialainen nuori 
menettää työpaikkansa", Mohamed sanoo.  

"Jos saa liikaa lokaa niskaansa, niin nuoren houkutteleminen johonkin [jyrkän linjan muslimien] 
järjestöön on helpompaa."  

Jotkut tähän juttuun haastatelluista somalialaisista, kuten nuori Abdillahi, arvioivat, että Suomessa on 
"aika paljon" al-Shababin kannattajia. He tosin korostavat, että kannatuksessa ei ole kyse terrorin 
kannattamisesta, vaan siitä, että osa Suomen somaleista edustaa samoja klaaneja, jotka ovat enemmistönä 
al-Shababissa.  

Mohamed kertoo, että radikaaliliikkeen mahdollista vaikutusta pelätään Suomen maltillisissa 
muslimipiireissä. Hän itse on todiste siitä, että harraskin muslimi voi omaksua härmäläisen elämänmenon. 
Hän on hiljainen kuin suomalaismiehet, ja hänellä on ainakin yksi peruspahe, jota somalialaisessa 
kulttuurissa ei hyväksytä: "Voi olla, etten moneen kuukauteen käy tapaamassa äitiä."  

Silti: kun Mohamed katsoo peiliin, hän ymmärtää, että häntä tullaan hautaan asti pitämään somalialaisena. 
Se on leima.  

"Jos se Sellon ampuja olisi ollut somalialainen, helvetti olisi ollut irti", hän sanoo.  

Suomen sunnien ja shiiojen välit ovat viilentyneet 2000-luvulla. Tutkija Marko Juntunen selittää sitä koko 
islamilaisen maailman jyrkentyneellä kahtiajaolla. Syyskuun 2001 WTC-iskujen jälkeen 
radikalisoitumista on tapahtunut kaikkialla muslimimaailmassa. Se, mitä sunnien ja shiiojen välillä 
tapahtuu vaikkapa Irakissa tai Iranissa, heijastuu Suomeen asti.  

"Pitäjänmäen [salafistinen] Muslimikoti-yhdistys kierrättää aika hurjaakin arabiankielistä 
shiialaisvastaista tavaraa verkossa", Juntunen kertoo.  

Kahtiajako on Suomen muslimiyhteisössä arkaluonteinen asia. Kiistaa kuumentaa se, että jyrkän 
sunnilainen Saudi-Arabia tekee aktiivista lähetystyötä. Sitä on tehty Suomessakin 1980-luvulta alkaen.  

"Saudit alkoivat suunnata rahaa Eurooppaan heti Iranin [shiialaisen] vallankumouksen jälkimainingeissa. 
Saudihallinto pelkäsi, että katujen islamilainen liikehdintä kaataisi hallituksia kaikkialla Lähi-idässä", 
Juntunen sanoo.  

Rahaa saudilähteistä on saanut ainakin kolme suomalaismoskeijaa ja yksi yhteisö, esimerkiksi Itä-
Pasilassa sijaitseva Helsinki Islam Keskus. Erimielisyyttä muslimien kesken on siitä, missä määrin rahan 
ehtona on Saudi-Arabian uskonoppien omaksuminen.  

Suomen islamilaisen puolueen 26-vuotias varapuheenjohtaja Wubulihaire Rousidan kertoo, että 
saudirahaa on saanut esimerkiksi vanhoillinen Muslimikoti-yhdistys. Rousidan, musliminimeltään 
Nasrullah, on uiguuri eli Länsi-Kiinasta kotoisin oleva muslimi. Hän vastustaa saudien uskonoppeja.  
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"Kun Muslimikoti osti paikkansa Pitäjänmäellä, rahoittajista yksi oli Saudi-Arabiassa asuva uiguuri. Se 
paikka ei sovi meidän uiguurien elämään. Esimerkiksi naiset ja miehet eivät voi käydä Muslimikodissa 
yhdessä. Miehet ovat toisella puolella, naiset toisella."  

Suomeen tulevasta saudirahasta ei tarvitse sinänsä huolestua, muistuttaa suojelupoliisin terrorismin 
torjunnan yksikön päällikkö Lasse Anttila. Eikä edes siitä, että Suomesta on 2000-luvulla lähtenyt 
muutama kymmenen muslimia opiskelemaan Saudi-Arabian vanhoillisiin yliopistoihin. Sillä voi olla jopa 
radikalismia vähentävä vaikutus.  

"Radikaaleja ajatuksia omaavat henkilöt ovat opiskelunsa aikana maltillistuneet ja hylänneet aiemmat 
äärimieliset ajatuksensa", Anttila sanoo.  

"Ongelmat liittyvät ennemminkin virallisten oppilaitosten ympärillä toimiviin rekrytoijiin, jotka pyrkivät 
värväämään opiskelijoita väkivaltaiseen radikaaliin toimintaan. Olemme keskustelleet joidenkin 
opiskelemaan lähteneiden kanssa, jotta he tiedostaisivat tällaisen mahdollisuuden."  

Kateeksi ei käy. Kuinka Afrikasta tai Lähi-idästä tullut nuori muslimimies ylipäätään voi todistaa 
sopeutumishalunsa?  

No, hän voi vaikka lähteä Vekaranjärven varuskuntaan tykkimieheksi, kuten 25-vuotias somalialainen 
Mohamed Abdirashid Awad.  

"Olin silloin ainoa tumma, vaikka se on Suomen isoin varuskunta. Kaikki muut oli jostain Heinolasta, ja 
oli siellä sellaisia, jotka eivät varmaan olleet ikinä nähneet tummaa kaveria. Mutta sain kavereita sieltä", 
Mohamed kertoo kantakahvilassaan Postitalossa.  

Nyt hän opiskelee kirurgiseksi sairaanhoitajaksi, tienaa rahaa myymällä hampurilaisia, katsoo televisiosta 
lätkää ja käy moskeijassa rukoilemassa. Usein mukana on 26-vuotias Aden Ahmed Hassan.  

Myös Aden on päässyt eteenpäin Suomessa, vaikka työpaikka on joskus tyssännyt siihen, kun hän on 
puhelimessa kertonut nimensä. Nyt hän opiskelee Hankenissa (hänet laitettiin lapsena ruotsinkieliselle 
ala-asteelle), kuuluu Rkp:hen ja työskentelee lentoaseman turvatarkastajana.  

"Me tunnemme jo tämän kulttuurin kaikki jujut."  

Luulisi, että heidänlaisensa euromuslimit Suomen on helppo niellä, mutta ei se ihan niin mene. Mohamed 
kertoo, että pari kuukautta sitten Helsingin rautatieasemalla vartijat haistattelivat, kävivät kimppuun ja 
sumuttivat kaasua naamaan. Paikalle saapunut poliisi väitti Muhamedin potkineen toista vartijaa. 
"Samaan aikaan valuin verta, kun vartija oli lyönyt päin naamaa."  

Pian sotkua selvitetään käräjillä, mutta Mohamed ei usko somalialaisten olevan tuomioistuinten edessä 
samalla viivalla kuin kantaväki. Ei edes samalla viivalla kuin vaaleaihoiset maahanmuuttajat.  

"Venäläisten ja virolaisten on helpompi päästä eteenpäin", Aden sanoo. "Haluaisin tietää, mistä se 
johtuu."  

Ei sille ole yhtä syytä. Somalit olivat Suomen ensimmäinen iso pakolaisryhmä, ja sopeutuminen oli 
vaikeaa. Poliittinen islam taas on saanut synkän maineen Suomessakin, vaikka terrorismia vastustaa 
ylivoimainen enemmistö muslimeista.  

"Nyt moni nuori muslimi joutuu kärsimään sellaisesta, mihin heillä ei ole osaa eikä arpaa", 
nuorisotyöntekijä Mohamed sanoo.  

Siitäkös kiukku kasvaa. Syrjäytyminen työelämästä, päihteet ja rahattomuus - yhdistettynä 
muukalaisvastaisuuteen - vievät itsetunnon. Siihen umpikujaan osa voi löytää vastauksen jyrkän linjan 
uskosta. Islamin globaaleilla markkinoilla on aatteita, mistä valita.  
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"Jos nuori ei ole henkisesti valmis ja jos nuori tuntee, että Suomi on häntä vastaan, tällaiset tiet 
helpottavat", Mohamed sanoo. "Joskus itsestänikin tuntuu siltä, että olisi odottanut enemmän Suomelta."  

Muslimit jakaantuvat sunneihin ja shiioihin 

Islaminusko syntyi 600-luvulla Arabian niemimaalla. Se perustuu profeetta Muhammedin ilmestyksiin. 
Islaminuskon korkein auktoriteetti on Koraani, ja yksi keskeisimmistä elementeistä on laki eli sharia. 
Nykyisin muslimeja on maailmassa noin 1,3 miljardia.  

Islamin pääsuuntaukset ovat sunnalaisuus ja shiialaisuus. Valtaosa maailman, kuten Suomenkin, 
muslimeista on sunneja. Shiialaiset ovat vähemmistö, joka asuu etupäässä Iranissa ja Irakissa.  

Sunnalaiset uskovat, että uskonoppi löytyy pyhistä kirjoituksista. Uskovan esikuvana on Muhammedin 
elämä. Shiialaiset puolestaan uskovat, että korkein auktoriteetti on Koraanin lisäksi imaami. Shiialaisten 
mukaan Muhammed valitsi seuraajakseen serkkunsa ja vävynsä Alin, joka murhattiin. Imaami toimii Alin 
edustajana. Imaamit käyttävät uskonnollisen vallan lisäksi myös poliittista valtaa.  

Islamin suuntauksiin kuuluvat myös suufilaisuus ja wahhabilaisuus. Suufilaisuus korostaa uskovan 
henkilökohtaista jumalasuhdetta ja mystiikkaa. Wahhabilaisuus taas on Saudi-Arabiassa ja Britanniassa 
vaikuttava herätysliike, joka kammoaa maallistumista ja pitäytyy tiukasti perinteisiin.  

Jotkin islamin tulkinnat painottavat jihadia. Jihad merkitsee paitsi puhtautta sanoissa ja teoissa myös 
islamin puolustamista fyysisin keinoin. Ääritulkinta merkitsee pyhää sotaa.  

Islamistit pyrkivät yhdistämään islamin poliittiseen toimintaan ja ottamaan käyttöön islamilaisen lain. 
Tällaisia liikkeitä ovat muun muassa Taleban ja al-Qaida.  

(KRISTIINA MARKKANEN) 
 
 

XX HS 18.4.2010  
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Isälle ei ole vuokrakaksiossa tilaa 

Somalit asuvat Suomessa selvästi ahtaammin kuin muu väestö. Oman asunnon hankintaa rajoittavat 
rahapula ja uskonto. 

(IRINA VÄHÄSARJA HS) 

Aurinko siivilöityy olohuoneeseen pitsiverhojen läpi. Seinällä on rukouskalenteri ja Mekkaa esittävä 
seinävaate, parvekkeella lautasantenni.  

Tämä on 57 neliön vuokrakaksio Espoon Olarissa, äiti Seynab Mayowin ja hänen 19-vuotiaan poikansa 
Sharmaarke Munganin koti.  

Kuusilapsisen perheen nuorin tytär on vastikään muuttanut kotoa. Isä Abukar Aweys asuu toisen 
somalimiehen kämppäkaverina.  

"Haluaisin asua perheeni kanssa, mutta tässä asunnossa ei ole tilaa", hän sanoo.  

Perhe tuli Somaliasta Turkuun vuonna 1993. Mogadishuun jäivät entinen elämä ja oma kaksikerroksinen 
kahdeksan huoneen talo.  
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Turussa perhe ehti asua kolmessa kaupungin vuokra-asunnoissa, tilavammissa ja halvemmissa kuin 
nykyinen.  

Kun perhe muutti Espooseen keväällä 2005, yksityisen yrityksen omistama kaksio järjestyi tuttavien 
kautta.  

Kahden vuoden ajan siinä asui neljä ihmistä. Sitten Abukar Aweys muutti pois.  

Tilanpuute on yhteinen ongelma Suomessa asuville somaliperheille.  

Helsingissä somalien asunnot ovat noin seitsemän neliömetriä suurempia kuin koko väestön, mutta yhtä 
asukasta kohden tilaa on alle puolet siitä mitä muilla.  

Valtaosa asuu kaupungin vuokra-asunnoissa.  

"Isoja perheasuntoja tuotetaan koko ajan, mutta yli viiden huoneen asuntoja ei uusissakaan taloissa ole 
tarjolla", kertoo Helsingin kaupungin asuntoasiainosaston apulaisosastopäällikkö Markku Leijo.  

Somaliperheiden keskimääräinen lapsimäärä on kaksinkertainen koko väestöön nähden. Toisaalta 
perheistä vain pieni osa on erittäin suuria.  

Pääkaupunkiseudulla noin joka kahdeksannessa somaliperheessä on seitsemän lasta tai enemmän.  

Ahtauden lisäksi Somaliasta tulleiden on pitänyt totutella suomalaiseen asumiskulttuuriin. Somaliassa 
koti laajenee seinien ulkopuolelle, suomalaisessa kerrostalossa elämä käpertyy asunnon sisälle.  

"Se, että naapurien kanssa ei olla tekemisissä, on monelle ollut suuri hämmästyksen aihe", sanoo tutkija 
Hanna Dhalmann Helsingin yliopiston maantieteen laitokselta.  

Hän on haastatellut somalialaisia ja venäläisiä maahanmuuttajia tulevaa väitöskirjaansa varten.  

Monille ensimmäinen merkki naapurista on ollut tämän tekemä valitus: liikaa meteliä, rappuun leijailevia 
tuoksuja, roskat viety väärään paikkaan. Yhteentörmäyksiä on syntynyt välillä suomalaisten, välillä 
somalien aloitteesta.  

Abukar Aweysin perhe on jo tottunut asumistapojen eroihin. Naapureita moikataan, muuten elellään 
omissa oloissa. Ongelmia ei ole ollut.  

Sopeutumista kerrostaloelämään ovat helpottaneet asumisneuvojat, joita on yhä useammassa taloyhtiössä.  

Ratkaisevin tekijä on kuitenkin aika. Suomeen lapsena tulleiden tai täällä syntyneiden somalien 
sukupolvelle arki on Dhalmannin mukaan selvästi helpompaa. Lapsia on vähemmän ja kielitaito parempi.  

"Asumiseen liittyvien asioiden hoitamiseen tarvitaan suomea", Sorasod-somaliyhdistyksen puheenjohtaja 
Idiris Hassan Farah muistuttaa.  

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksen mukaan yli kolmannes vuosina 1989-93 Suomeen 
tulleista somaleista omistaa jo asunnon.  

Koko somaliväestöstä asunnonomistajien osuus on kuitenkin yhä erittäin pieni.  

Lähes kaikki Dhalmannin haastateltavat haaveilivat omasta asunnosta. Useimmilla unelma tyssää 
taloudelliseen tilanteeseen, osalla myös uskontoon.  

Kun Abukar Aweys oli vakituisessa työssä, hänkin olisi saanut asuntolainan.  
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"Mutta islam kieltää koron ottamisen. Jos saisin rahat säästettyä, ostaisin oman asunnon", hän sanoo.  

Sitä odotellessa perhe toivoo pääsevänsä kaksiostaan Espoon kaupungin vuokrakolmioon. He ovat olleet 
asuntojonossa viisi vuotta.  
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Pitkä matka palkkatyöhön 

Lähihoitaja pääsi auttamaan dementikkoja. Työtön elektroniikka- asentaja täyttää päivänsä 
yhdistystoiminnalla. 

MILKA SAUVALA HS 

Iltavuoro Kustaankartanon vanhustenkeskuksen dementiaosastolla alkaa kahvinkeitolla. Kupit on katettu, 
pöydässä on pullapitko.  

Lähihoitaja Nasro Yusuf auttaa osaston hiljaisia asukkaita pöytään, kaataa kahvia, tarjoaa sokeria, syöttää 
pyörätuolissa istuvalle miehelle viiliä, maanittelee tätä syömään vielä vähän.  

28-vuotias Nasro Yusuf valmistui lähihoitajaksi viime vuonna. Hän oli ollut kolme vuotta 
oppisopimuksella Kustaankartanossa ja sai samalta osastolta työpaikan.  

"Potilaat koskettavat kättä ja sanovat, että kaunis väri, missä otit aurinkoa", hän sanoo ja nauraa.  

"Kerron aina, että olen syntynyt Afrikassa, mutta dementikot eivät välttämättä sitä hahmota."  

Yusuf asui lapsuutensa Mogadishussa Somaliassa. Sota esti koulunkäynnin, mutta isosisko opetti 
lukemista ja kirjoittamista. Vuonna 1996 osa perheestä lähti sotaa pakoon Etiopiaan.  

Suomeen hän tuli kesällä 1998 ja pääsi muutaman kuukauden odotuksen jälkeen kouluun, ensimmäistä 
kertaa elämässään.  

Melko samanlainen tarina on vuotta aikaisemmin Suomeen tulleella Adan Mohamudilla, 30. Somaliassa 
koulu loppui sotaan, mutta Suomessa on opiskeltu sitäkin enemmän.  

Espoossa Entressen kirjastossa aikaa viettävä mies kaivaa repustaan pinon opintotodistuksia. On 
kielikurssia, maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta ja elektroniikka-asentajan paperit.  

"Hain alalle, kun luulin, että sieltä löytyisi paremmin työtä. Silloin oli pula tekijöistä."  

Lama muutti työvoimapulan työttömyydeksi. Adan Mohamud oli vuoden alan töissä, mutta jatkoa ei 
tullut. Espoon kaupungilta löytyi pari pätkää sosiaalityössä.  

Nyt hän on ollut työtön viitisen kuukautta. "Ihan kaikki työ käy", hän sanoo.  

Mohamud ei ole halunnut jäädä kodin seinien sisään potemaan työttömyyttään.  

"Siellä tylsistyy ja hermostuu. Kun lähtee kaupungille, sydämessään menee töihin."  
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Siksi hän herää aikaisin, lähettää lapset kouluun ja lähtee liikkeelle: Entresseen lukemaan lehdet, 
työnhakuun netissä ja tapaamisiin eri yhdistyksissä. Hän on somaliyhdistys Gannaanen puheenjohtaja ja 
mukana Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan toiminnassa.  

Kotiin hän palaa vasta illansuussa "työpäivän" jälkeen.  

Somalit ovat maahanmuuttajista niitä, joiden on ollut ehkä kaikkein vaikeinta löytää työtä. Vaikka olisi 
kielitaito ja ammatti, oikea työ antaa odottaa. Adan Mohamud tietää maistereita, jotka ajavat taksia. Osa 
on lopulta lähtenyt Suomesta esimerkiksi Britanniaan, josta työpaikka irtoaa helpommin.  

Toisaalta Nasron Yusufin perheessä kaikki ovat työssä.  

Kun työn kerran saa, se on tärkeä. Yusuf kuvailee Kustaankartanoa "toiseksi kodiksi": Ihmisten kanssa on 
kiva työskennellä. Ristiriitoja kulttuuritaustasta tai uskonnosta ei ole, eikä hän halua nostaa meteliä siitä, 
että potilaille on annettava sianlihaa.  

"Se kuuluu työhön."  

Kohta työhön kuuluu asukkaan kylvettäminen ja saunottaminen. Sitten iltapalaa, ja ehkä katsellaan 
yhdessä Salkkarit.  

Yusufin iltavuoro loppuu kello 21. Tavallisesti hän hyppäisi Koivukylän-junaan, menisi kotiin miehensä 
luokse. Mutta tänään hän aikoo kiirehtiä Naistenklinikalle katsomaan siskonsa vastasyntynyttä poikaa.  

Aiotko jatkaa työntekoa sitten, jos saat itse lapsia?  

"Kyllä jatkan, en ole tottunut istumaan kotona."  

Somalien työllisyys paranee ajan myötä 

Päätyminen vain oman ryhmän töihin voi olla ansa. 

MILKA SAUVALA HS 

Työpaikka on maahanmuuton virallisissa linjauksissa Suomeen asettumisen tärkein päämäärä. 
Somalinkielisten työttömyys oli Tilastokeskuksen vuoden 2008 tilaston mukaan 43,3 prosenttia.  

Työvoiman ulkopuolella, kuten kotiäiteinä ja varusmiehinä, aikuisia somaleja on vielä enemmän kuin 
työttöminä. Työllisyysaste oli vain 29,8 prosenttia.  

Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen huomauttaa, että työttömien joukossa on vasta 
maahan tulleita, joilla ei ole kielitaitoa eikä ammattia.  

"Yleisestikin yhteiskunnassa näyttää yhä olevan ennakkoluuloja somalialaisten osalta. Sitä on kyllä 
jatkuvasti."  

Tilanne ei silti välttämättä ole näin synkkä. Työllistymistä pitäisi katsoa pidemmällä tähtäimellä, sanoo 
Helsingin maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander.  

Ensimmäisessä aallossa vuosina 1989-93 Suomeen tulleiden työikäisten somalien työllisyysaste oli 
vuonna 2007 jo 58 prosenttia. Tieto sisältyy Helsingin tietokeskuksessa tekeillä olevaan tutkimukseen.  

Samana vuonna koko väestön työllisyysaste oli 69,9 prosenttia.  
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"Työllisyys on koko ajan parantunut, mitä enemmän vuosia on kulunut", Forsander sanoo. "Tämä kertoo 
siitä, että maahanmuuttajat kasvavat ulos sosiaaliturvariippuvuudesta, mutta erityisesti pakolaisilla se vie 
aikaa."  

Osa somaleista on työllistynyt muiden somalien parissa tehtäviin töihin, kuten tulkiksi, kouluavustajaksi 
tai somalin kielen opettajaksi, mutta lukumääristä ei ole tietoa.  

"Se on sillä tavalla hyvä asia, että näitä tarvitaan. Mutta ei ole hyväksi, jos maahanmuuttajat valikoituvat 
tekemään vain maahanmuuttajatyötä. Silloin heidän mahdollisuutensa edetä uralla ja yhteiskunnassa 
muihin tehtäviin kapenevat", Virtanen sanoo.  

Forsanderin mukaan nykyään moni tulkki on saanut kielitieteellisen koulutuksen ja on omalla alallaan. 
Hänkin myöntää, että työllistyminen vain oman ryhmän töihin voi olla uran kannalta ansa.  

Ongelmana hän pitää sitä, että somalit, kuten maahanmuuttajat yleensäkin, työllistyvät pätkätöihin.  
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Yksi tarvitsee autoa, toinen ei 

Käsikirjoittaja Khadar Ahmed kirjoittaa elokuvia, joissa ihmiset edustavat itseään eivätkä rotuaan. 

(OLAVI KOISTINEN HS) 

"Muutama vuosi sitten ystäväni kysyi minulta, mitä opiskelen", kertoo somalialaissyntyinen 
helsinkiläinen Khadar Ahmed.  

"Vastasin, että elokuvakäsikirjoittamista. Hän kysyi, että häh, mitä se on?"  

Suomeen synnyinmaastaan vuonna 1997 muuttanut Ahmed käsikirjoittaa elokuvia. Hän ei tunne muita 
Suomessa asuvia somaleita, jotka tekisivät samaa - tai olisivat ylipäätään kiinnostuneita elokuvien teosta 
yhtä vakavasti.  

"Toivoisin, että löytäisin muitakin."  

Harrastuksesta puhuminen olisi Ahmedin kohdalla vähättelyä, vaikkei hän vielä elokuvillaan elä. Ahmed 
käsikirjoittaa parhaillaan kahta elokuvaa, jotka valmistuttuaan päätyvät katsottavaksi teattereihin.  

Toinen on nimeltään Kirjeitä Suomesta ja sen tuottaa Claes Olsson. Ahmed saa käsikirjoitustukea 
Suomen Elokuvasäätiöltä. Toisen, Kirottu-elokuvan tuottaa Aleksi Bardy.  

Kirjoitustyö on alussa eikä Ahmed halua puhua vielä elokuvien sisällöstä. Sen hän paljastaa, että ne 
käsittelevät tavalla tai toisella somalien kulttuuria.  

"Haluan kertoa siitä ihmisille. Suomalaiset eivät vieläkään tiedä siitä mitään, vaikka olemme asuneet 
täällä jo kaksikymmentä vuotta."  

Ahmed on perisympaattinen ja hymyileväinen, vaatimattoman oloinen heppu. Hän puhuu hiljaisella 
äänellä, joka välillä hukkuu trendikkään Mbar-kahvilan taustakolkkeeseen.  
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Siirrymme tekemään haastattelua hiljaisempaan paikkaan, Bio Rex -elokuvateatterin autioon aulaan.  

Ahmed on hieman alle kolmekymmentävuotias. Hänen läpimurtonsa käsikirjoittajaksi oli novellielokuva 
Kaupunkilaisia, joka esitettiin televisiossa Ylen Kotikatsomo-sarjassa vuonna 2008 ja toteutettiin Ylen ja 
Elokuvasäätiön yhteisessä novellielokuvahankkeessa.  

Elokuva voitti palkintoja esimerkiksi Ranskassa, Sveitsissä ja Suomessa. "Siitä tuli minun käyntikorttini", 
Ahmed sanoo.  

Juonessa voi nähdä Ahmedin taidekäsityksen kiteytettynä: hän ei aja asiaa, vaan kirjoittaa yksilöiden 
tarinoita.  

"En halua kertoa kulttuurien törmäys -juttuja, ne on nähty miljoona kertaa." Kaupunkilaisia-elokuvan 
päähenkilöt Marko ja Yasin ovat kumpikin muukalaisia Helsingissä. Toinen on kotoisin Afrikasta ja 
toinen muualta Suomesta. Toinen haluaa ostaa auton ja toinen myydä omansa.  

Viestin voi lukea näin: Ihmiset ovat samanlaisia. He tarvitsevat autoa tai eivät tarvitse, olivatpa he mistä 
tahansa.  

Ahmed toivoo, että hänen työnsä avaisi ovia muillekin somalialaisille taiteentekijöille Suomessa.  

Somaliyhteisö on asunut Suomessa jo kaksikymmentä vuotta, mutta suomalaisessa kulttuurielämässä se 
on yhä melko näkymätön.  

Ero on suuri, kun vertailukohtana on esimerkiksi venäläisvähemmistö, sanoo maahanmuuttajien 
integroitumista taide- ja kulttuurielämään tutkinut Cupore-säätiön erikoistutkija Pasi Saukkonen.  

Tämä on sääli, sillä taiteen kautta kulttuurit oppivat ymmärtämään toisiaan, Ahmed sanoo.  

Ehkä näkyvimmin somalitaustaiset tekijät ja aiheet ovat olleet esillä teatterissa.  

Vuonna 2004 Kassandra-taidekeskusta johtava Ritva Siikala ohjasi Aleksanterin Teatterissa esitetyn 
näytelmän Aina jonkun tytär, joka sai jotkut katsojista takajaloilleen.  

Näytelmässä somalinäyttelijä Maryan Guuleedin esittämä 16-vuotias somalityttö tuli raskaaksi 18-
vuotiaalle suomalaispojalle.  

Teos herätti jyrkkämielisemmissä katsojissa pahennusta käsiohjelmaa myöten: voiko somalityttö esittää 
tällaista roolia? Jotkut kovistelivat tekijöitä siinä määrin, että Siikala ja Guuleed olivat yhteydessä 
poliisiinkin.  

Ahmed muistaa kohun, muttei pidä sitä hälyttävänä. "Aina joku reagoi näin", hän sanoo ja muistelee, että 
näytelmä sai myös paljon kehuja. Ahmed sanoo, ettei halua suututtaa elokuvillaan ketään - eikä ainakaan 
vielä ole suututtanutkaan.  

Elokuvien käsikirjoittamisesta Ahmed kiinnostui Suomessa, mutta elokuvista jo pikkupoikana 
Somaliassa. "Lintsasin aina koulusta ja menin katsomaan intialaisia Bollywood-elokuvia."  

Somaliassa aasialaiset elokuvat ovat perinteisesti olleet suosittuja ja katsottuja. Elämänsä ensimmäisen 
Hollywood-elokuvan Ahmed näki vasta Suomessa.  

Mitä ajattelit silloin? "Että mikseivät ne laula", sanoo Ahmed ja nauraa.  
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Jumala, mikset lopeta Suomen itkua? 

"Meillä on tosi hyviä tarinoita. Olemme tarinakansaa", sanoo Khadar Ahmed.  

Hän muistelee setäänsä, erinomaista tarinaniskijää, jonka kertomuksia kuunteli lapsena Somaliassa.  

"Tiedäthän Kauniit ja rohkeat, kuinka se loppuu aina jännään kohtaan. Setä osasi saman taidon. Tuskin 
maltoin odottaa koulupäivän päättymistä, että kuulisin tarinoille jatkoa."  

Runot, tanssit ja teatteriesitykset ovatkin keskeinen osa somalialaista kulttuuria. Etenkin runous on 
arvostettua, kertoo tutkijatohtori Marja Tiilikainen Helsingin yliopistosta.  

"Se on rikasta ja tyylejä on paljon, miehillä ja naisilla esimerkiksi omansa."  

Paimentolainen elämänmuoto on vaikuttanut Somaliassa taiteeseen. Kun on jatkuvasti liikkeessä, ei voi 
haalia materiaa - mutta laulut, tanssit ja esitykset kulkevat kantamattakin mukana. Suomessa somalialaisia 
tansseja voi kuitenkin nähdä yleensä vain somalien omissa juhlissa, Tiilikainen sanoo.  

Kirjoitettu somalin kieli syntyi virallisesti vasta vuonna 1972. Somalinkielistä kirjallisuutta tehdään 
Tiilikaisen mukaan vähän. Suomessa kuitenkin pidetään vuosittain somalikirjallisuuden messut.  

Vuosituhannen alussa Kassandra 2000 -hankkeessa koottiin Suomessa asuvien somalinaisten runoja 
kirjaksi. Työstä vastasivat Tiilikainen, Amran Mohamed Ahmed ja Suzanne Lilius. Yhdeksän syyssadetta 
-teoksen runot nauhoitettiin, käännettiin somalista ruotsiksi ja sitten suomeksi.  

Tekijöihin kuului luku- ja kirjoitustaidottomia naisia, jotka saivat kirjasta ilmaisukanavan suomalaiselle 
lukijakunnalle. Hiro Garaad Ibrahim esimerkiksi runoilee näin:  

"Jumala, mikset lopeta Suomen itkua / He rakastavat lunta, anna sen tehdä heille hyvää / Anna heille se 
Talous, josta he niin kovasti puhuvat".  

(OLAVI KOISTINEN) 
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Somaliväestö kasvaa vauhdilla 

Eniten tulijamääriin vaikuttavat Somalian turvallisuustilanne ja ulkomaalaispolitiikan muutokset. 

(IRINA VÄHÄSARJA HS) 

Suomessa asui tämän vuoden alussa yhteensä 11681 somalinkielistä. Heistä noin kolme viidestä on 
syntynyt Somaliassa.  

Sitä, miltä samat luvut näyttävät kymmenen vuoden kuluttua, ei tiedä vielä kukaan.  

Viime vuosina somalinkielisten määrä Suomessa on kasvanut vajaat kymmenen prosenttia vuodessa. Osa 
on turvapaikanhakijoita, osa perhesiteen perusteella oleskeluluvan saaneita, osa Suomessa syntyviä lapsia.  
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Esimerkiksi Helsingin seudulla syntyvyys on viime vuosina selittänyt noin puolet somaliväestön 
kasvusta.  

Viime vuonna turvapaikkaa hakeneista 1180 somalista 548 sai oleskeluluvan.  

Tänä keväänä turvapaikanhakijoita on tullut selvästi vähemmän, ja jos sama vauhti jatkuu, vuoden 
loppuun mennessä heitä saapuu noin 600.  

Oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista lähes kaikki hakevat oleskelulupia myös 
perheenjäsenilleen. Perhesidehakemuksia on vireillä tämän vuoden lopussa noin 6000, arvioi 
Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikön johtaja Heikki Taskinen.  

Käsittelyajat ovat venyneet lakisääteisestä yhdeksästä kuukaudesta yli kahteen vuoteen. Yksi hakemus 
vastaa yhtä perheenjäsentä.  

Viime vuonna oleskeluluvan perhesiteen perusteella sai 534 somalialaista eli hieman useampi kuin joka 
toinen hakija. Jos tahti pysyy samana, tulijoita on lähivuosina tuhansia.  

Tarkkaa kuvaa tulevaisuudesta on vaikea ennustaa, sillä muuttujia on monta, tärkeimpinä Somalian 
turvallisuustilanne ja muutokset sekä Suomen että muiden maiden ulkomaalaispolitiikassa.  

Perheenyhdistämisten kautta tulevista aikuisista valtaosa on Maahanmuuttoviraston havaintojen mukaan 
luku- ja kirjoitustaidottomia. Miten heidän kotouttamisestaan selviydytään, sisäministeriön 
maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen?  

"Meillä on olemassa opetussuunnitelmat ja koulutusta luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille. Resursseja 
koulutukseen tarvitaan kuitenkin lisää jo nyt."  

Somalitaustainen sosiaaliohjaaja Mukhtar Abib uskoo, että myös lukutaidottomina saapuvilla on 
mahdollisuus pärjätä ja saada töitä, jos motivaatiota vain riittää.  

Rohkaisua tarvitsevat Abibin mielestä etenkin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja kielitaidottomat, 
koulutusta vaille jäävät kotiäidit.  

"Toivon, että työelämässä olevat naiset puhuisivat tuleville äideille, ettei perheen hankkiminen ole ainoa 
keino saada arvostusta yhteisössä", Abib sanoo.  

Kotoutumista helpottaisi hänestä ainakin kaksi asiaa: tulijoille pitäisi kertoa etukäteen enemmän siitä, 
millaisiin oloihin he saapuvat, ja Suomessa jo asuvien somalien pitäisi olla alusta asti mukana auttamassa 
heitä.  

Suomen somaliyhteisö muuttuu koko ajan. Abib uskoo, että Suomessa syntyneiden somalien sukupolvi 
on paitsi edellistä kielitaitoisempi, myös avarakatseisempi.  

Ajan myötä yhteisö saattaa myös eriarvoistua, kun osa pärjää paremmin kuin muut.  

Vähitellen kulttuurit sekoittuvat. Tutkija Heini Lehtosen mukaan Itä-Helsingin nuorten puhumassa 
suomessa kuuluu jo vaikutteita somalin kielestä.  

Abibin mukaan moni suomalaistunut somali on jo niin tottunut hiljaisuuteen, että ärsyyntyy äänekkäästä 
keskustelutyylistä.  

"Nuoret tutustuvat toisiinsa kouluissa ja armeijassa. Pikkuhiljaa asenteet muuttuvat, kun huomataan, että 
olemme kaikki samalla lailla ihmisiä", Mukhtar Abib sanoo.  
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"Jos rauha tulisi, osa palaisi heti" 

Pekka Haavisto uskoo, että neuvotteleminen on ainut tie rauhaan Somaliassa. 

(IRINA VÄHÄSARJA HS) 

Somaliaan tulee rauha vielä joskus - ehkä jo pian. Näin uskoo ulkoministeriön Afrikan-erityisedustaja, 
kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr).  

Maan eri klaanit ovat olleet parin vuosikymmenen ajan sisällissodassa keskenään. Levottomuudet 
alkoivat jo ennen Somalian hajoamista vuonna 1991. Maassa toimii väliaikainen hallitus, joka 
käytännössä hallitsee vain osia Mogadishusta.  

Hallitusta vastaan taistelevat islamistiset ryhmittymät, tärkeimpänä al-Qaida-yhteyksistä syytetty al-
Shabaab.  

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan väkivaltaisuudet Somalian etelä- ja keskiosissa ovat johtaneet 
siihen, että tänäkin vuonna jo noin 200000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.  

Tilannetta ei ole onnistuttu vakauttamaan rauhanneuvotteluilla. Haaviston mielestä ne ovat kuitenkin 
ainut tie kohti vakaata Somaliaa.  

Nykyisen väliaikaishallituksen toimikausi jatkuu ensi vuoden elokuuhun. Haaviston mukaan nekin 
ryhmät, jotka jätettiin edellisen rauhansopimuksen ulkopuolelle, pitäisi nyt kerätä neuvottelupöytään.  

"Uskon, että niin saadaan isompi koalitio, joka pystyy takaamaan rauhan ainakin suuressa osassa maata. 
Myös al-Shabaabissa saattaa olla muutama maltillisempi johtaja, jotka voitaisiin saada mukaan", Haavisto 
sanoo.  

Viime vuonna Suomesta muutti Somaliaan 43 ihmistä. Jos maahan vihdoin tulisi rauha, kuinka moni 
palaisi?  

"Varmasti myös Suomessa on joukko, joka palaisi Somaliaan heti, jos sinne tulisi rauha", Haavisto arvioi.  

"Suurin osa aikuisista, jotka tunnen, haluaisivat joskus palata. Mutta lapsilla on eri tilanne, heillä on täällä 
koulut ja kaverit", sanoo kätilö Zahra Abdulla.  

"Jos on asunut 20 vuotta vieraassa maassa, pysyvä palaaminen voi olla utopiaa", pohtii sosiaaliohjaaja 
Mukhtar Abib.  

Paluuseen ei tarvita lopullista rauhansopimusta, vaan aselepo riittää, Haavisto uskoo.  

Useat Suomessa asuvat somalit ovat itse aktiivisesti mukana Somalian rauhanprosessissa. Heidän 
kykyjään kehuvat sekä Haavisto että rauhantyötä Somaliassa tukevan Kirkon Ulkomaanavun 
toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.  

"Heidän osaamisensa konfliktien ratkaisusta pitäisi saada laajempaankin käyttöön", Pentikäinen toteaa.  
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Jos Somaliaan tulisi rauha, haluaisitko palata? 

(TEKSTI: JOHANNA LIND HS, IRINA VÄHÄSARJA HS) 
 

"Kuulun sinne enemmän kuin tänne. Muutin Suomeen 10-vuotiaana."  

"Somaliassa on parempi asua kuin ulkomailla, ja minulla on siellä sukulaisia."  

"Olen asunut melkein 20 vuotta Suomessa. Vaikka Suomessa on työtä ja kaikki hyvin, Somalia on 
kuitenkin kotimaa. "  

"Siellä asuu se kansakunta, johon minä kuulun. Olen asunut Suomessa 16 vuotta." 

"Olen asunut Suomessa vuodesta 1993, mutta menisin mielelläni takaisin omaan maahani, jos se olisi 
mahdollista."  

"Somalia on minulle oma maa, vaikka olen asunut Suomessa jo 20 vuotta ja olen Suomen kansalainen."  

"Somalia on erittäin kaunis maa, mutta korruptio ja poliittiset ongelmat tekevät tilanteesta vaikean."  

"Somalia on minun kotimaani ja siellä on parempi ilmasto kuin Suomessa. Olen asunut täällä neljä 
vuotta."  

"Ehdottomasti, se on kotimaani. Olen asunut Suomessa kolme vuotta."  

"Olen asunut Suomessa 18 vuotta. Somalia on ainutlaatuinen ja rakas kotimaa. Ei mikään korvaa 
kotimaata!"  

"Vaikka olen asunut täällä jo 16 vuotta, Somalia on kuitenkin minun synnyinmaani."  

"Somalia on kotimaani, vaikka olen asunut Suomessa jo kahdeksan vuotta. Tiedän, että niitäkin on paljon, 
jotka jäisivät Suomeen."  

"Olen asunut 20 vuotta Suomessa, mutta uskon, että Somaliassa olisi vapaampi olo ja voisin olla kuin 
kotonani."  

"Somalia on kotimaani ja toivon, että sinne tulisi rauha. Suomessakin on hyvä elää, vaikka jotkut ihmiset 
ovatkin rasisteja."  

"Kotini on Somaliassa. Siellä on parempi sää: kesä ympäri vuoden. Olen asunut Suomessa lähes 18 
vuotta."  

"Somalia on mun kotimaa. Haluaisin nähdä, millaista siellä on, kun on rauha. Muutin Suomeen 7-
vuotiaana."  

"Osa sukulaisistani asuu yhä Somaliassa. Suomessakin sanotaan, että oma maa mansikka, muu maa 
mustikka."  

"Somalimaahan muuttaisin kyllä, siellä olisi nytkin rauhallista. Olen asunut Suomessa yli 20 vuotta."  

"Minulla on ikävä vanhoja ystäviä ja aurinkoa. Somaliassa kukaan ei hauku enkä tuntisi syrjintää. Olen 
asunut täällä  

13 vuotta."  
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"Elämä on Suomessa helpompaa. Tulin Suomeen puolitoista vuotta sitten. Toivon, että myös perheeni 
voisi muuttaa tänne."  

"En usko, että Somaliassa olisi edessä hyvää tulevaisuutta, varsinkin kun kuulun vähemmistössä olevaan 
klaaniin."  

"Muutin Suomeen puolitoista vuotta sitten ja aion asua täällä, vaikka rauha tulisi. Myös vaimoni asuu 
Suomessa."  

"Synnyinmaassani Somaliassa elämä on erilaista kuin Euroopassa. Olen asunut Tanskassa 17 vuotta."  
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