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ja mahdollisuuksia sosiaaliseen liikkuvuuteen yhteisön sisällä. Klaanin merkityksen politisoituminen on myös 

aiheuttanut tutkimuksen perusteella eroja eri ikäluokkien välille, auttanut niin klaaneihin perustuvan 

regionalismin kuin somalialaisten yhtenäisyyttä tukevan kansallismielisyydenkin kasvua.



 
 

Sisällysluettelo 
 

1. JOHDANTO ......................................................................................................................................................... 1 

1.1. TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUSMETODIEN ESITTELY ............................................................................................... 1 
1.2. HAASTATELTUJEN ESITTÄMINEN ................................................................................................................................ 4 
1.3. KIRJALLISUUS JA AIKAISEMPI TUTKIMUS ....................................................................................................................... 5 

2. SOMALIEN YHTEISKUNNALLISTEN RAKENTEIDEN JA KLAANIEN ESITTELY ........................................................... 7 

2.1. SOMALIAN VÄESTÖN JA KLAANIJÄRJESTELMÄN ESITTÄMINEN ........................................................................................... 7 
2.2. SOMALIAN KLAANIT KOLONIALISMISTA SIAD BARREN HALLINTOKAUTEEN ......................................................................... 10 
2.3. SOMALIEN INTEGROITUMINEN OSAKSI SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA .............................................................................. 14 

3. SOMALIEN KESKINÄINEN KOMMUNIKAATIO ....................................................................................................18 

3.1. SOMALIEN KIELIDIVERSITEETIN KOKEMAT MUUTOKSET JA KIELELLINEN IDENTIFIOIMINEN ..................................................... 18 
3.2. KLAANI-IDENTITEETIN ILMENEMINEN SOMALIEN KESKEISESSÄ KANSSAKÄYMISESSÄ ............................................................. 24 

4. SOSIAALISET VERKOSTOT DIASPORASSA ...........................................................................................................28 

4.1. KLAANI-IDENTITEETIN KOKEMAT MUUTOKSET MAAILMANLAAJUISISSA VERKOSTOISSA ......................................................... 28 
4.2. SOMALIMIEHET SOMALIALAISESSA YHTEISKUNNASSA ................................................................................................... 31 
4.3. SOMALINAISET SOMALIALAISESSA YHTEISKUNNASSA JA FEMINISMI .................................................................................. 34 

5. SUOMEN YHTENÄINEN SOMALIVÄESTÖ? ..........................................................................................................42 

5.1. KLAANI-IDENTITEETTI ERI IKÄRYHMIEN SILMIN ............................................................................................................ 42 
5.2. SOMALIEN KANSALLINEN IDENTIFIOITUMINEN ............................................................................................................ 47 

6. LOPPUPÄÄTELMÄT ............................................................................................................................................51 

KIRJALLISUUS .............................................................................................................................................................54 



1 
 

 

1. Johdanto 

1.1. Tutkimuskysymykset ja tutkimusmetodien esittely 

Tutkimus käsittelee sitä, miten klaani-identiteetti on säilynyt Suomessa varttuneiden 20–30-

vuotiaiden somalitaustaisten keskuudessa. Klaani-identiteetin tai klaanisysteemin arvostamisen 

säilymiseen voi vaikuttaa monet eri seikat, kuten henkilökohtaiset kokemukset tai lähipiirin 

vaikutus. Jatkokysymyksenä pohdin vaikuttavatko esimerkiksi sukupuoli ja ikäryhmä 

näkemyksiin tai identiteetin muodostumiseen. Esimerkiksi ensimmäisen sukupolven 

maahanmuuttajien sekä näiden lasten ja lastenlasten mielipiteet saattavat erota yhteiskunnallisten 

arvojen kohdalla hyvinkin paljon. Tässä ajassa voi olettaa, että yksilöiden ja perheiden sosiaalinen 

asema uudessa kotimaassa on saattanut muuttua sen ohella, että aikaisempi somalialainen 

sosiaalinen hierarkia ja asema siinä vaikuttanee jo ennestään näkemyksiin. 

Aineistoani varten haastattelin yhdeksää somalia saadakseni selville heidän omat kulttuuriinsa ja 

identiteettiin liittyvät näkemykset niin somalien kollektiivisesta näkökulmasta kuin omasta 

henkilökohtaisesta näkökulmastakin. Haastattelut tehtiin kesän 2020 ja syksyn 2021 välisenä 

aikana. Ensimmäinen haastattelu tehtiin kahvilassa äänittämällä, mutta COVID-19-pandemian 

vuoksi loput kahdeksan haastattelua tehtiin Zoom-haastatteluina. Pandemia hidasti hieman 

haastattelujen toteutumista. Keskittyessäni klaani-identiteetin näkymiseen ja siihen 

suhtautumiseen Suomessa varttuneiden somalien keskuudessa täytyy olla valmis ymmärtämään 

laajempia yhteyksiä identiteetin eri osa-alueiden kesken. Esimerkiksi jokin tekijä voi vahvistaa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta omaan klaaniinsa tai aiheuttaa vastustusta haastateltavan klaania 

kohtaan. Koska haastateltavat tulevat eri taustoista, voi identiteetti ilmentyä hyvinkin 

individualistisesti sukupuolen, seksuaalisen tai poliittisen suuntautumisen, feminismin tai 

ihonvärin ja kansalaisuuden kautta1. Lisäksi keskityin monikulttuuriseen elinympäristöön ja sen 

tuomiin vaikutuksiin haastateltavien klaanikäsityksissä. Yhteiskunnan monikulttuurisuus, joka 

näkyy muun muassa Tariq Modoodin mukaan siinä, miten erilaisia ryhmiä suvaitaan ja näiden 

sosiaalinen liikkuminen sallitaan yhteiskunnassa, yhdistää somalien elämät, kokemukset ja 

identiteetit monien muiden eri kulttuureista tulevien ihmisten elämiin, kokemuksiin ja 

identiteetteihin. Diasporassa somalit ovat tilanteessa, jossa toinen muslimi ei ole automaattisesti 

toinen somali, ja suomalaiset ovat tilanteessa, jossa kaikki maahanmuuttajat eivät kuulu yhteen 

 
1 Ngunjiri 2014: 20 
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monoliittiseen ryhmään, eli muodosta automaattisesti yhtenäistä maahanmuuttajaidentiteettiä2. 

Sekoittuneisuudella voi olla merkitystä siihen, miten merkittävänä klaania pidetään ja tuoko se 

turvaa diasporassa asuville somaleille vai jarruttaako se näiden kykyjä liikkua ja toteuttaa itseään 

ympäröivässä maailmassa, joka eroaa suuresti Afrikan sarvesta. Sen sijaan somalit voivat 

identifioitua uusien ryhmien jäseniksi, kuten kollektiivisemmin hyvinkin sekoittuneen 

muslimiväestön jäseneksi tai Black Lives Matter-liikkeen innoittamina afrikkalaisiksi tai 

tummaihoisiksi3.    

Tehdessäni tutkimusta luin somalialaishollantilaisen Ayaan Hirsi Alin kirjaa Infidel: My Life 

tutustuakseni sukupolvien välisiin näkemyseroihin arvomaailmoista ja perinteistä. Kirja 

muodostuu Hirsi Alin omista muistelmista varttuessaan somalinaisena usean kulttuurin välissä ja 

elinvuosistaan Somaliassa, Saudi Arabiassa, Etiopiassa, Keniassa ja Hollannissa. Ensimmäisessä 

kappaleessa Hirsi Ali käsittelee sukujuurten ja verisukulaisuuden merkitystä somalialaiselle 

kulttuurille ja perhekäsitykselle4. Tämä teema on tutkimukseni perusta, ja kirja antaa hyvän 

esimerkin siitä, miten niin henkilökohtaiset kokemukset kuin yhteisön sisäinen dynamiikka 

vaikuttavat yksilön käsitykseen omasta alkuperästä. Hirsi Ali kuvailee, miten hänelle opetettiin 

oman suvun ja klaanin tausta satojen vuosien taakse. Oman klaanin ja sen alaklaanien tunteminen 

ja opettaminen nuorille suullisesti ovat vanhempien sukupolvien vastuulla. 

” …my grandmother will coax and even beat me to learn my father’s ancestry eight hundred years 

back, to the beginning of the great clan of the Darod. I am a Darod, a Harti, a Macherten, an 

Osman Mahamud. I am of the consort called the Higher Shoulder. I am a Magan.”5. 

Otteessa käy ilmi oman suvun juuret, klaanijärjestelmä ја sukupuolten välinen dynamiikka ja 

niiden erot. Isän puoleisella suvulla on suuri merkitys, ja se on Hirsi Alin mukaan opittava niin 

tytöt kuin pojatkin. Tämä osoittaa myös somaleille merkittävän suullisen kertomusperinteen, joka 

periytyy sukupolvelta toiselle. Tätä alettiin tallentaa tekstimuotoon vasta 1970-luvulla 

valtiollisten lukutaitokamppanjoiden ja somalin kielen standardisoimisen aikoihin6. Miehet 

toimivat klaanien johtajina, jota käsittelen lisää alaluvussa 4.2. Kirjailija kuvailee, miten 

merkittävässä osassa kunkin yksilön oman klaanin kunnioittaminen on, sillä se tarjoaa turvaa sen 

jäsenille, mutta klaania loukkaamalla saattaa menettää ympärillä olevien läheisten kunnioituksen. 

 
2 Modood 2013: 36 
3 Haastatteluista N1 ja N2 kanssa 14.12.2020 ja 24.01.2021 
4 Hirsi Ali 2007: 3–17 
5 Hirsi Ali 2007: 3 
6 Lewis 2014: 35 
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”” Get it right,” my grandmother warns, shaking a switch at me. “The names will make you 

strong. They are your bloodline. If you honour them, they will keep you alive. If you dishonour 

them, you will be forsaken. You will be nothing. You will lead a wretched life and die alone.””7. 

Infidel käsittelee Hirsi Alin etääntymistä perinteisistä käsityksistä, joihin nimenomaan hänen 

omien sanojensa mukana liittyy henkilökohtaisesti koetut kokemukset elämänsä aikana. 

Mielenkiintoisia seikkoja, jotka koskevat diasporassa eläviä somaleja, kuten Hirsi Alia, ovat 

sukupuolten väliset erot, arvot ja oikeudet niin somalialaisessa kuin länsimaisessakin 

yhteiskunnassa, mutta myös yksilöiden kyvyt sopeutua uuteen ympäristöön ja samalla haluihin 

säilyttää suhteensa vanhan kotimaansa kulttuurillisiin perinteisiin. Hirsi Ali suhteessa 

haastateltaviin osoittaa, että suhtautumiset somalialaisuuden eri kulttuuripiirteisiin eroavat 

suuresti yksilöltä toiselle, eikä somaleja tai maahanmuuttajia voi tästä syystä pitää yhtenä 

homogeenisenä ryhmänä. Hirsi Ali ei kuitenkaan kritiikistään huolimatta perinteisiä somalialaisia 

arvoja kohtaan erota suoranaisesti Islamia, klaania tai perhejärjestelmää, ja somalialaisuutta 

toisistaan, joka osoittaa näiden olevan somalialaisen kansan kulttuurin ja yhteiskunnan 

rakennuspalikoita hänen silmissään. Kenties myös somalien keskuudessa on epävarmuutta 

yhtäältä sisäisten kulttuurierojen ja toisaalta kulttuurin konservatiivisuuden välillä.  

Tutkimuksen haasteita oli tutkimusetiikasta kiinnipitäminen. Aihe ja haastattelun kysymykset 

saattoivat olla monille henkilökohtaisia, ja tietoa väärin käyttäessä olisi saattanut aiheutua 

negatiivisia ongelmia haastateltaville. Haastateltavan ja haastattelijan erilaiset taustat saattoivat 

aika ajoin aiheuttaa haasteita, kuten epävarmuutta ja avoimuuden puutetta haastateltavissa. Osa 

henkilöistä, joihin otin yhteyttä, kieltäytyivät haastattelusta. Pidin tästä syystä haastateltavat 

anonyymeinä. Tutkimuksen kannalta tärkeää oli tutkijan ja osallistujien välisien suhteiden 

solmiminen ja ylläpitäminen tutkimusta varten. On huomioitavaa, että molempien osapuolien 

välinen kommunikaatio on hedelmällisintä silloin, kun osapuolien välinen hierarkia lasketaan 

samalle tasolle, ja haastateltavat pystyivät luottamuksen vallitessa osallistua tutkimukseen 

tasavertaisina tutkijan kanssa, joka kuitenkin suunnittelee kysymykset ja tutkimuksen kulun. 

Tämmöisestä tutkimusmenetelmästä käytetään nimitystä PAR eli Participatory Action Research. 

Hyödyin tästä asetelmasta mielestäni, koska tiesin haastateltavien tietävän aiheesta itseäni paljon 

enemmän. Tällaiseen metodiin valmisti minua parhaiten Judith N. Martinin, Thomas K. 

 
7 Hirsi Ali 2007: 3 
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Nakayaman ja Lisa A. Floresin teos Readings in Cultural Context, jossa läpikäytiin 

kulttuurintutkimuksen tekoa prosessina ja eri osapuolien kohtaamisia tutkimuksen aikana 8. 

1.2. Haastateltujen esittäminen  

Haastattelin yhdeksää noin 20–30-vuotiasta somalitaustaisia aikuisia, jotka olivat joko syntyneet 

Suomessa tai viettäneet suuren osan elämästään Suomessa. Yksi haastateltava oli hieman 

vanhempi, 45-vuotias. Mukana oli miehiä ja naisia. Osalla haastateltavista toinen vanhemmista 

oli suomalainen, joka toi mielenkiintoisen esimerkin siitä, miten somalialainen identiteetti ja tavat 

ovat periytyneet sukupolvelta toiselle tilanteessa, jossa henkilö on varttunut kahden kulttuurin 

välissä. Se on saattanut vaikuttaa myös klaani-identiteetin merkitykseen perheen sisällä.  

Tämä toki pätee jollakin tasolla jokaisen haastateltavan kohdalla, koska suomalaisella 

koulujärjestelmällä ja ainakin osittain suomalaisella tuttavapiirillä on ollut vaikutusta yksilöiden 

elämään. Tämän ohella haastateltavien taustat tulevat laajasti somaliankielisen alueen eri alueelta 

Somaliasta, Somalimaasta sekä Etiopiasta. Haastateltavat päätettiin pitää anonyymeinä näiden 

omasta tahdosta, joten loin tunnukset jokaiselle. Kirjain M (mies) ja N (nainen) merkkaa 

sukupuolta ja sen perässä oleva numero järjestystä, jossa haastateltavan haastattelu oli. Tässä 

tulen esittämään haastateltavien perustiedot. Haastattelut äänitettiin ja myöhemmin 

translitteroitiin.  

Tämän ohella haastattelin Lontoossa toimivan ja klaanijärjestelmän negatiivisia vaikutuksia 

vastaan toimivan Anti-Tribalism Movement-järjestön edustajia sekä Nordic Somali Unionia, joka 

toimii Pohjoismaissa asuvien somalijärjestöjen koordinaattorijärjestönä. Sen tarkoituksena on 

lisätä pohjoismaalaisten somalien tietoisuutta toisistaan ja tuoda esille alueen somaleja yhdistävät 

haasteet ja ratkoa niitä. Erityisen tärkeitä teemoja järjestöllä olivat varsinkin nuorempien 

valistuksen, koulutuksen lisääminen, sekä kulttuurivaihdon edistäminen Haastattelin myös 

Suomen Somali-verkostoa, joka tekee kehitystyötä Afrikan sarvessa ja toimii Suomessa toimivien 

somalijärjestöjen kattojärjestönä. Nämä järjestöt toivat esille, miten klaanikulttuuri näkyy 

yhteiskunnassa ja miten se vaikuttaa näiden toimintaan9.  

 

 

 
8 Martin et. al. 1998: 482–483 
9 Haastatteluista The ATM:n, Suomen Somalia-verkoston ja Nordic Somali Unionin edustajien ja aktiivien kanssa 
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Haastateltava Ikä Klaani Syntymäpaikkakunta Muuttovuosi 

Suomeen 

M1 23 Ogaden Syntynyt Suomessa x 

M2 27 Isaaq Syntynyt Hollannissa 2006–2009 

M3 30 Isaaq Hargeisa 1994 

M4 29 Hawiye/Abgaal Mogadishu 1997 

M5 28 Darod/Dhulbahante Syntynyt Suomessa x 

N1 29 Isaaq Syntynyt Suomessa x 

N2 20 Hawiye/Abgaal Syntynyt Suomessa x 

N3 45 N/A Mogadishu N/A 

N4 30 N/A Mogadishu x 

 

1.3. Kirjallisuus ja aikaisempi tutkimus 

Koska somalit Suomessa muodostavat yhden suurimmista maahanmuuttajaryhmistä ja suurimmat 

muslimiväestönosan, on heistä tehty viime vuosien aikaan enenevissä määrin tutkimusta. Trendi 

kuuluu laajempaan muuttoliikkeiden tutkimuksen (englanniksi Migration studies) ja sitä tukevien 

yhteiskuntatieteenalojen yleistymiseen, aluksi anglosaksisissa maissa ja nyt myös Suomessa. 

Koska maahanmuutto Suomeen lisääntyi vahvimmin 1990-luvulta lähtien, on suuri osa 

suomalaisesta tutkimuksestakin sitä seuraavilta vuosikymmeniltä10. Usein tutkimus keskittyy 

somalien yhteiskunnalliseen asemaan Suomessa, ja integraatioon jättäen huomiotta erilaiset 

identiteettiin keskittyvät kysymykset. Hyödynsin myös Somalian väestöstä ja historiasta kertovaa 

kirjallisuutta löytääkseni eroja Somalian ja Suomen somalien ja heidän kulttuurien välillä. Tämä 

 
10 Alitolppa-Niitamo 2004: 13–19 
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oli erityisen tärkeää, koska minun täytyi huomioida erot klaanijärjestelmien Afrikan sarven 

somalien ja toisaalta diasporassa asuvien somalien välillä. Yhtenä esimerkkinä voinee pitää Ioan 

Myrddin Lewisin tuotantoa, jota usein pidetään yhtenä ensimmäisistä ja yksityiskohtaisimmista 

johdannoista Somalian ja Afrikan sarven historiaan ja yhteiskuntatieteisiin11.  

Kirjallisuuden ja aineiston ohella mainittakoon kaiken sen avun, jonka sain Suomеn Somalia-

verkostolta, ATM:ltä (Anti-Tribalism Movement) sekä Nordic-Somali Unionilta, joka toimii 

pohjoismaisten somalijärjestöjen kattojärjestönä. Viimeisin tarjosi tietoa somalilaisten 

järjestötoiminnasta niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin. Jokainen järjestö antoi esimerkkejä, 

miten klaani-identiteetti näkyy näiden toiminnassa.  

Somaleja koskeva tutkimus on ollut hyvin moniulotteista viime vuosina, ja on koostunut niin 

diasporan tutkimisesta kuin somalien vertailusta muihin Itä-Afrikan kansoihin sekä arabeihin ja 

seemiläisiin kansoihin. Onhan Somalia yksi Arabiyhteisön jäsenvaltioista, ja monille somaleille 

arabialaiset kulttuuripiirteet ovat tärkeitä muun muassa uskonnon vuoksi. Silti täytyy ottaa 

huomioon Somalian omat kulttuuripiirteet sekä kieli, joka ei ole arabialle tai muille seemiläisille 

kielille sukua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Lewis 2014: 115–117 
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2. Somalien yhteiskunnallisten rakenteiden ja klaanien esittely 

2.1. Somalian väestön ja klaanijärjestelmän esittäminen 

Somalia on valtio Itä-Afrikassa, alueella, jota kutsutaan Afrikan sarveksi. Sitä kutsutaan usein 

Afrikan homogeenisimmäksi kansaksi, sillä noin 85 % maan väestöstä on somaleja. Somalit 

jaetaan silti kuuteen pääklaaniin, jotka ovat Darod, Digil, Dir, Isaaq, Hawiye ja Rahanweyn, jotka 

ovat edelleen jaettavissa useisiin alaklaaneihin. Tämän ohella alueella asuu bantuja sekä arabeja, 

jotka ovat varsin hyvin assimiloituneet valta väestöön, vaikkakin bantuvähemmistön kohdalla 

marginalisointi on hyvinkin yleistä. Muistettavaa on, että somaleja asuu myös Somalian valtion 

rajojen ulkopuolella Etiopiassa, Keniassa ja Djiboutissa. Somalit ovat enemmistöltään muslimeja, 

ja seuraavat sunnilaisuuden Shafi-koulukuntaa. Islam muodostaa tärkeän peruspilarin 

somalialaisessa identiteetissä. Joillekin somaleille varsinkin rannikkokaupungeissa on hyvin 

tärkeää arabialainen identiteetti, joka näkyy usein käsityksenä kansasta, jonka sukujuuret 

juontavat profeetta Muhammedista. Mogadishu on jo pitkään ollut hyvinkin kansainvälinen, ja 

sen merkittäviin väestöryhmiin kuuluvat arabialaissomalialainen reer Xamar, eli ”Mogadishun 

ihmiset”. Nykyaikana tämä näkyy Somalian jäsenyytenä Arabiliigassa ainoana ei arabiankielisenä 

maana, johon se liittyi vuonna 197412.  

Somalimaalle ominainen Isaaq-klaani pitää klaanin perustajana arabitaustaista matkamiestä ja 

uskonoppinutta Ishaaq Bin Ahmedia, joka antoi nimen klaanille mentyään naimisiin neljän naisen 

kanssa Etiopian ja Somalimaan alueelta.  

”On rannikkoalueilla...että Pohjois-Somaliassa on kaupunki nimeltään Zeyla, josta uskonto tuli 

meille. Arabit ovat yksi osa siitä, miksi meillä on uskonto (Islam). Eli ne toivat sen meille...ja 

sitten meillä on tämä esi, esi, esi isä, Isaaq, joka oli arabialainen mies.” (M3)  

Vaikka arabit toivatkin alueelle paljon kulttuurivaikutteita ja uskonnon, on somalien ja arabien 

välinen suhde vaikea. Joidenkin somalien identifioituessa osittain arabeiksi historiallisten 

yhteyksien vuoksi ei aina vastakaikua tule meren toiselta puolelta. Ei tullut esille onko syy tähän 

suhteeseen sitten maantieteellinen sijainti, paikalliset kulttuuripiirteet (kenties kulttuurien 

liiallinen sekoittuminen ja joissakin piireissä epäpuhtaus) tai ihonväri. Tämä jakaa toki somaleja, 

koska somalien kohtelu arabien puolelta on ollut välillä negatiivista. Haastateltava M3 kokee 

arabikansojen usein unohtaneen somalit eivätkä pidä näitä samana kansana tai kulttuuripiirinä, 

vaikka niin menneisyys historian suhteen varsinkin Somalian rannikkoalueilla ja Somalimaassa 

 
12 Lewis I.M. 2014: 15–18 
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kuin nykyisyyskin esimerkiksi yhteistyönä Arabiliitossa osoittavat Somalian ja Arabimaiden 

kulttuurillisen läheisyyden13. Haastateltava kertoi myös, miten hänen Isaaq-klaaninsa 

syntyhistoria nivoutuu tiiviisti klaanin esi-isään, Isaaqiin. Tämä toimii hienona esimerkkinä, 

miten oman kansan historia ja tarinat säilyvät somalien keskuudessa kerronnan kautta. 

”Hän (Isaaq) meni naimisiin neljän tummaihoisen naisen kanssa ja teki näiden kanssa lapsia. Ja 

nämä neljä naista antoi nimet Isaaq-klaanin neljälle heimolle (alaklaanille). Habar tarkoittaa 

rouvaa...koska ei tiedetty naisten nimiä niin näitä naisia kutsuttiin sanalla habar ja tähän 

pohjautuu neljä heimoa.” (M3) 

Tämän ohella Isaaq-klaanin tärkeisiin alkulähteisiin Lewisin mukaan luetaan sen historiallinen 

pohjautuminen Dir-klaanista, jonka eri ryhmät asuttavat erityisesti Hararin, Boraman ja Zeilan 

välistä seutua, mutta myös eteläistä Merkan aluetta Diriin kuuluvan Biymaal-alaklaanin 

toimesta14. Isaaq-klaanin jäsenet, joihin osa haastateltavistakin kuului, kertoivat omaavansa myös 

vahvasti kaupunkilaisen sukuhistorian, joka perustui erityisesti kaupankäyntiin. Tämä osoittaa 

jonkinlaisen yhteyden maaseutuväestön ja kaupunkiväestön kesken kaupankäynnin ja joskus 

myös avioliittojen kohdalla. 

Darod on pääklaaneista suurin, jonka eri alaryhmät asuttavat koillista Puntmaata, koillista Keniaa 

sekä Ogadenin aluetta itäisessä Etiopiassa. Ogaden on myös Darodin alaklaanin nimi, mutta se 

usein mielletään erilliseksi ryhmäksi mahdollisesti myös siitä poliittismaantieteellisestä syystä, 

että sen elinalueet ovat Somalian ulkopuolella Etiopiassa15. Tähän klaaniin kuului haastateltava 

M1. Etiopialaisuus hänellä näkyi muun muassa siinä, ettei suuria sukuyhteyksiä ollut Somalian 

puolelle. Hänelle oli unelmana käydä sukulaisten luona joku päivä nimenomaan Etiopian 

Ogadenin puolella.  

Hawiye-klaanin pääasialliset asuinalueet ovat Hiranin ja Mudugin alueet, sekä eteläisen rannikon 

Benadirin alueet, joihin myös pääkaupunki Mogadishu kuuluu. Joidenkin lähteiden mukaan 

Hawiye-klaani on levittäytynyt myös Digilin ja Rahanweynin asuttamille alueille, sekä koilliseen 

Keniaan. Klaanin merkitys pohjautuu sen mogadishulaisuuteen sekä maanviljelyelinkeinoon, 

joka muodostaa Somalian yhteiskunnan toisen merkittävän yhteiskuntajaon klaanien jälkeen, 

 
13 Haastattelusta haastateltavan M3 kanssa 16.04.2021, jossa hän käsitteli arabialaisen identiteetin merkityksestä 
somalien keskuudessa 
14 Lewis I.M. 2014: 15–18 
15 Lewis I.M. 2014: 15–18, 
Haastattelu M1 kanssa 10.07.2020 
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maanviljelijöiden ja paimentolaisten välillä16. Haastateltavissa oli kaksi tämän klaanin jäsentä 

joista toisella kaupunkilaiset sukujuuret ja toisella suku maaseudulta paimentolaisuuden parista. 

Tämä teki mielenkiintoiseksi sen yksityiskohdan tutkimisen, miten moniklaanisuus hyväksytään 

eri yksilöiden silmissä. Mogadishun kaltaiset suuret keskukset ovat olleet monen klaanin 

asuinalueita, ja rinnakkaiselo on saattanut olla helpompaa kuin yhden tai kahden klaanin 

asuttamilla syrjäseuduilla. Tämä ajatustapa on saattanut periytyä myös diasporassa asuvien 

keskuuteen eri tavoin.  

Rahanweyn-klaanin jäsenet tulevat väestön eri alueilta, josta juontaa myös klaanin nimi 

Rahanweyn eli suuri joukko. Mukana on niin oromoja kuin Itä-Afrikan bantuja, joista 

jälkimmäiset olivat historiassa orjia ja nykyään pääsääntöisesti toimivat rakennustyömiehinä. 

Rahanweyn-klaani, joka on tunnettu myös nimellä Digil Mirifle, on kenties vieraanvaraisin 

ryhmä, koska sen sosiaalinen rakenne perustuu vieraiden klaanien jäsenten hyväksymiselle oman 

klaanin sisällä. Näiden omaksuessa tämän sulatusuunimaisen asemansa perusteella Lewis kutsuu 

Rahanweyn-klaania somalialaisen nationalismin ja yhtenäisyyden tukipilarina ja 

malliesimerkkinä. Esteenä tälle kuitenkin hänen omien sanojensa mukaan on maanviljelijöiden ja 

paimentolaisten välinen kuilu, koska paimentolaisissa piireissä halveksutaan maanviljelijöitä17. 

Eteläiset Hawiye- ja Rahanweyn-klaanit ja näiden suurilta osin maanviljelykseen perustuva 

elinkeinoyrittäminen osoittaa klaanin olevan yhteydessä myös talouteen ja elintapaan. Myös 

pohjoisessa, Etiopian Ogadenissa ja Somalimaassa oromot sekä Ogaden- ja Isaaq-klaanilaisia on 

siirtynyt maanviljelyksen pariin, koska Somalimaan länsiosissa varsinkin sataa varsin paljon. 

Sekä pohjoisessa että eteläiset maanviljelysyhteisöt elävät noin 20–100 ihmisen kylissä, joiden 

edustajat ovat usein saman suvun tai klaanin edustajia, tosin aikaisempi kuvaus Rahanweyn-

klaanista osoittaa, että myös monimuotoisempia kyliä on18. 

Tutkimuksen tarkoituksena on keskittyä klaani-identiteetin ja klaanin tuntemuksen osaamiselle 

diasporassa asuvien keskuudessa, jotka ovat mahdollisesti aikaisempia sukupolvia heikommin 

yhteyksissä perinteisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin uuden elinympäristön vuoksi. Toinen 

hypoteettinen seikka on klaani-identiteetin muuttuminen ja sen merkityksen voimistuminen tai 

heikentyminen mahdollisten muiden vaikutteiden rinnalla. 

 
16 Lewis I.M. 2014: 18–19 
17 Lewis I.M. 2014: 17 
18 Lewis I.M. 2014: 66–71 
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”Isä joskus yritti opettaa minulle kaikki alaklaanien alaklaanit, joita on hyvinkin monta, mutta 

ajattelin, etten vain pysty tähän...Varmaan se on edelleenkin tärkeää joissakin yhteyksissä, mutta 

varsinkin ennen sotaa se oli tapa tutkia omaa sukupuutaan...” (M2) 

Kun tätä vertaa esimerkiksi Hirsi Alin kuvaukseen, miten hänen isoäitinsä vaati häntä oppimaan 

Somaliassa oman klaaninsa sukupuun tarkkaan, voimme huomata, että diasporassa asuville 

nuorille aikuisille saatetaan kertoa oman klaanin tausta, mutta sille ei aina aseteta vastaavaa 

painoarvoa, kuin Afrikan sarven alueella. Diasporassa monet muut tekijät ovat kehittäneet 

yksilöiden identiteettiä, ja sosiaalista turvaa saatetaan hakea ja saada muualta kuin omasta 

klaanista. Tämän lisäksi Somalian nykytilanne on kiedottu klaanijärjestelmään jakamalla valtio 

hallintoalueisiin klaanirajojen mukaisesti, kuten kuvan 1 kartassa näkyy. Tämän poliittisen 

järjestelmän keskellä ja sen kanssa toimiminen vaatii erilaista tietotaitoa omaan klaaniin, 

alaklaaneihin ja naapuriklaaneihin liittyen, kuin Suomessa tai muualla maailmassa diasporassa 

asuvalla.  

 
Kuva 1: Somalian poliittinen kartta, jossa 
klaanialueisiin perustuvat hallinnolliset alueet  
Cambridge University Press 

 

2.2. Somalian klaanit kolonialismista Siad Barren hallintokauteen 

Historiassa somalit muodostivat kielellisestä ja kulttuurillisesta yhtenäisyydestä huolimatta vain 

kansakunnan. Yhtenäisen, poliittisen kokonaisuuden, valtion, muodostaminen ei missään 

vaiheessa ennen 1900-luvun toista puoliskoa onnistunut tai toteutunut. Kuusi pääryhmää, Dir, 
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Isaaq, Darod, Hawiye, Digil ja Rahanweyn (Kuva 2), eivät ole toimineet yhtenäisenä yksikkönä 

kansallisvaltion luomisen eteen, vaikka yhteistyötäkin välillä on tehty19. 

 
Kuva 2: Somalian klaanien asuinalueet, University of  
Texas Libraries 2012 

 

Iso-Britannia ja Ranska kilpailivat alueesta 1800-luvulla samalla, kun pyrkivät hallitsemaan 

Niilin vesiteitä, Intian valtameren rannikkoa ja Punaisen meren suuta. Britannialle tärkeää oli 

turvata jemeniläisen lampaanlihan saanti. Italian vaikutus alueella alkoi 1880-luvulla brittien 

liittouduttua sen kanssa Ranskaa vastaan20.  Samalla Britannia teki sopimuksia pohjoisten 

klaanien kanssa. Voimme siis ajatella, että ensimmäiset todelliset konfliktit klaanien välille syntyi 

juuri noihin aikoihin ulkomaisen vaikutuksen toimesta. Fasismin noustessa Italiassa eteläisen 

Somalian väestöä alettiin pitää alempiarvoisena italialaisten siirtomaaherrojen rinnalla. Tähän 

vaikutti fasismin oppien ohella italialaisten perustama koululaitos, joka ylläpiti paikallisen 

siirtomaavirkamiehistön koulutustasoa. Kovin harva somalitaustainen pääsi hyötymään näistä 

uudistuksista. Britannian hallinnassa ollut pohjoinen jäi huomattavasti alikehittyneemmäksi sillä 

emävaltio ei sijoittanut alueen kehitykseen vastaavalla tavalla. Sen sijaan se hallitsi aluettaan 

varsin suopeasti. Brittejä pidettiin vapauttajina heidän kukistaessa italialaiset joukot vuonna 1941. 

Britit (kuten italialaisetkin) värväsivät paikallisväestöä sotajoukkoihinsa. Britit myös 

 
19 Lewis I. M. 2014: 38 
20 Gerrard, Vivian 2016: viii 
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toimeenpanivat poliisiuudistuksen ja perustivat niin sanotut somalien santarmit, joiden riveissä 

somaleille avautui mahdollisuus yletä uralla. Britannia onnistui valtaamaan 1940-luvun edetessä 

kaikki somalien alueet Ranskan Djiboutia lukuun ottamatta näillä yhteiskunnallisesti hyvin 

kirjavilla sotajoukoillaan21.  

Näihin aikoihin uudenlainen somalialainen kansallismielisyys eli nousukauttaan. Pyrkimyksenä 

oli jopa yhdistää kaikki somalien asuttamat alueet yhdeksi alueeksi. Tunnetuin somalialaisten 

yhtenäisyyteen tähtäävä liike oli vuonna 1943 Mogadishussa perustettu Somalian nuorisoliitto, 

jonka perustajat edustivat kaikkia klaanitaustoja. Inspiraatiota nuorisoliitto otti erinäisiltä 

uskonnollisilta henkilöiltä ja klaanijohtajilta, kuten Mogadishun Abdulqadir Sekhawe Dinilta 

sekä pohjoisen Majerteen-klaanin merkkihenkilöltä Yasin Haji Osman Sharmarkelta. Somalian 

nuorisoliitto on esimerkki poliittisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, jonka mahdollisti Britannian 

suopea ja varsin uudistushaluinen sotilashallinto, sillä italialaisten leirissä nuorisoliiton 

merkkihahmoja pidettiin pitkään Italian valtaa vastustavina vaikuttajina22.  Se myös osoitti halun 

uudistaa maata klaanien välisten riitojen jakaannuttamasta yhteiskunnasta kohti modernimpaa 

keskitettyä kansallisvaltiota. Somalian nuorisoliiton rakenne myös osoitti sen, ettei poliittisia 

muutoksia maassa saatu tehtyä ilman merkittävien klaanien edustajia. 

Somalian nuorisoliiton kulta-aikaa leimasi yhtäältä ajoittaiset klaanien väliset riidat, italialaisen 

imperialismin mukana tuomat ongelmat, joita pyrittiin ratkomaan Yhdistyneiden kansakuntienkin 

voimin, sekä kaikkien somalialueiden yhdistämisen mahdottomuus aikaisemman Britannian ja 

Etiopian välisen liiton myötä, jolloin Ogadenin alue jäi Etiopialle. Myös tämä oli liike Italiaa 

vastaan. Toisaalta se onnistui keräämään 1940- ja 1950-luvuilla paljon kansallista kannatusta 

omalla politiikallaan, joka näkyi voittona Somalian ensimmäisissä parlamenttivaaleissa 

itsenäisenä valtiona vuonna 195623.  

Somalian tasavallan toisen presidentin, Abdirashid Ali Shermarken, murhaa vuonna 1969 seurasi 

parlamentin lakkauttaminen ja sotilashallinnon valtaan nouseminen Siad Mohamed Barren 

johdolla. Hänen Somaliansa sosialistista vallankumouspuoluetta ja aikaisempaa Somalian 

nuorisoliittoa yhdisti pyrkimys päästä eroon klaanijärjestelmästä. Tämä yhteiskunnallinen jako 

oli nuorisoliiton valtakaudella kärjistynyt se voitettua vaalit ylivoimaisesti. Se oli jättänyt 

katkeran maun ulkopuolelle jätetyiden ryhmien suihin. Tämän ohella se vastusti Länsimaiden 

 
21 Lewis 2002: 110–112, 119–120 
22 Lewis. 2002: 117–129, 140 
23 Lewis 2002: 129–136, 139–140, 145 
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kolonialismia alueella. Moni somali kokee klaanijärjestelmän politisoitumisen olevan 

länsimaisen kolonialismin jäänne, jossa klaanijärjestelmään omaksuttiin länsimaisia vaikutteita, 

kuten maan myöhempi jakaminen klaanirajoja myötäillen hallintoalueiksi24. 

Siad Barren aikakaudella otettiin käyttöön tieteellinen sosialismi, joka perustuisi kansalliseen 

yhtenäisyyteen ja arvostaisi koulutusta ja tieteellistä tutkimusta. Somaliassa suosittiin termiä 

hanti-wadaagga ’ilmi ku dhisan eli varallisuudenjako tietouden avulla. Barren hallinto keinui 

Neuvostoliiton taloudellisen ja sotilaallisen tuen ja pyrkimysten omavaraisuuteen välillä. Sen 

pyrkimykset hankkiutumaan eroon klaanijaoista eivät täysin onnistuneet sillä väestön 

keskuudessa Barren vallan perustuneen kolmeen peruspilariin: hänen oma klaaninsa Marehan, 

äitinsä klaani Ogaden sekä hän vävyn johtama Dhulbahante-klaani. Nämä muodostivat Darodin 

pääklaanin sisällä kolmen alaklaanin liittouman25.  Tuki Ogadenin alueen sissijoukoille Etiopiassa 

tulehdutti myös Barren hallinnon ja pohjoisen Isaaq-klaanin välit sekä katkaisi välit 

Neuvostoliittoon lopullisesti 1970- ja 1980-luvuilla. Vaikka Barre pyrki kehittämään Islamin 

oppien ja sosialismin välisen liiton pohjalta laajempaa pan-somalialaista ilmapiiriä, ei hän 

arastellut käyttää voimaa valikoidusti tiettyjä klaaneja vastaan. Isaaq-, Majerteen- ja Hawiye-

klaanien jäsenet kokivat veristä väkivaltaa Barren joukkojen ja liittolaisten taholta. Kuten jo 

aikaisemmin kävi ilmi, oli hyvin vaikea luoda kestävää järjestelmää perinteisiä klaaneja 

unohtamatta26.  Kun Siad Barren hallinto lopulta kaadettiin vuonna 1991 Somalian kansallisen 

liikkeen (englanniksi Somali National Movement tai SNM) toimesta, joutui maa entistä 

vaikeampaan väkivallan kierteeseen, jota leimasi klaanien väliset valtataistelut sekä islamilaisen 

fundamentalismin nousu. Fundamentalismin nousu on yksi osoitus klaanijärjestelmän 

vastustamisesta, koska Al-Shabaabin kaltaiset ääriryhmät ovat pyrkineet tarjoamaan vaihtoehdon 

perinteisen järjestelmän rinnalle ja syrjäyttämään sen. Uskonnollisten fundamentalistien silmissä 

klaanijärjestelmä ja sen rooli politiikassa niin kansallisella kuin paikallisellakin tasolla on 

länsimaisen kolonialismin jäänne27.  

 
24 Haastattelusta M5 kanssa 
25 Lewis 2002: 205–211  
26 Lewis 2002: 219, 242–246 
27 Ngunjiri 2014: 3, 
Lewis 2014: 112–113  
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2.3. Somalien integroituminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja klaanien rooli 1990-

luvun alussa 

Suomen somalialainen väestö voidaan asettaa kolmeen kategoriaan näiden saapumisen 

ajankohdan perusteella. 1980-luvulla saapuneisiin, jotka saapuivat lähinnä erilaisten terveysalan 

hankkeiden ja koulutuksen perässä Suomeen, 1990-luvun turvapaikanhakijoihin, jotka pakenivat 

Somalian väkivaltaisuuksia, sekä tämän jälkeen lähinnä perheenyhdistämisissä Suomeen 

tulleisiin. 1980-luvulla Suomi sai kiitosta niin kotimaasta, Somaliasta kuin kansainvälisestikin 

Suomen valtion alullepanemasta ja rahoittamasta tuberkuloosihankkeesta, jonka palveluksessa oli 

26:n suomalaisen rinnalla noin 400 somalia. Tämä tuberkuloosihanke tarjosi lukuisille nuorille 

somaleille mahdollisuuden kouluttautua Suomessa, ja osa näistä 1980-luvulla tulleista jäi 

Suomeen. Myös Suomen kehitysavusta iso osa suuntautui Somaliaan, joka teki Suomesta varsin 

merkittävän vaikuttajan Somaliassa. Kehitysavun tuloksena perustettiin 1986 Suomi-Somalia 

Seura, jonka tehtävänä on ollut lisätä tieto- ja kulttuurivaihtoa kahden valtion välillä28.  

1990-luvun alussa saapuneista iso osa saapui Neuvostoliiton ja Romanian kautta. Itäblokin 

maiden viisumit olivat helposti tavoitettavissa Somalian oltua Neuvostoliiton läheinen 

liittolainen. Länsi-Euroopan maiden viisumeja oli vaikeampi saada. Italiassa, eteläisen Somalian 

entisessä siirtomaaisäntämaassa, astui voimaan vuonna 1990 Martellin laki astui voimaan, jolla 

pyrittiin rajoittamaan maahanmuuttoa koko Schengen-alueelle. Tämä laki säädettiin osittain 

muiden Schengen-jäsenmaiden painostuksesta29. 1990-luvulta lähtien somaleista on muodostunut 

Suomen suurin muslimivähemmistö ja suurin afrikkalainen vähemmistö. Aluksi maahan tulleet 

olivat lähinnä miehiä, mutta 1990- ja 2000-lukujen myötä naiset muodostavat jo noin puolet 

Suomen somalialaisesta väestönosasta. Somalit muodostivat silloin ensimmäisen suuren 

Suomeen saapuneen turvapaikanhakijaryhmän, joka jakoi mielipiteitä suomalaisten keskuudessa. 

Nämä ensimmäiset tulijat myös perustivat ensimmäiset somalijärjestöt Suomeen, jotka olivat 

vahvasti miesten johtamia ja perustuivat klaanijäsenyyteen. Näiden tarkoituksena oli muun 

muassa auttaa uusia tulijoita asettumaan aloilleen ja löytämään töitä uudessa maassa30.  

Suomalaisessa kotouttamispolitiikassa on pyritty vahvasti yhteiskunnan ja maahanmuuttajien 

väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen jo 1990-luvulta lähtien, jolloin ensimmäiset somalit 

 
28 Mubarak, Nilsson & Saxén 2015: 26–29, 
Haastattelusta 10.06.2021 Suomen Somalia-verkoston kanssa 
29 Gerrand 2016: 60, 
Mubarak, Nilsson & Saxén 2015: 30 
30 Haastattelusta 20.08.2021 Suomen Somalia-verkoston kanssa 
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muuttivat Suomeen. Vuonna 1999 säädettiin ensimmäinen valtakunnallinen laki 

turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta ja kotouttamisesta. Vuoden 2010 uusi laki, joka 

syrjäytti edellisen lain vuodelta 1999, tehosti kotouttamispolitiikkaa. Se tukeutui vahvasti 

turvapaikanhakijoiden kouluttamiseen ja työllistämiseen, jotta näistä tulisi suomalaisen 

yhteiskunnan täysivaltaisia vaikuttajia muiden Suomen kansalaisten tavoin. Sisäministeriö vastaa 

maahanmuuttopolitiikasta sekä sitä koskevien lakien laatimisesta. Tämä rinnalla toimii Elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskukset eli ELY-keskukset, jotka hoitavat kotoutumiseen liittyviä 

tehtäviä. Samalla on pyritty kunnioittamaan ulkomaalaistaustaisten oikeutta säilyttää oman 

kulttuurinsa31.  

Suomalainen maahanmuuttolainsäädäntö myötäilee ajatusta monikulttuurisesta yhteiskunnasta 

kahdesta syystä. Ensiksikin valtion maahanmuuttopolitiikka ei aja tulijoiden täydellistä 

assimiloimista suomalaiseen yhteiskuntaan. Assimilaatiopolitiikassa maahanmuuttajilta 

vaaditaan täydellistä soputumista uuteen yhteiskuntaan tavalla, jolla näistä tulisi mahdollisimman 

samanlaisia kuin muistakin kansalaisista. Eroavaiset kulttuurit nähdään paikallista kulttuuria 

häiritsevänä tai jopa uhkaavina tekijöinä32.   

Somalit saapuivat aikana, jona Suomeen suuntautui maahanmuuttoa muualtakin. 

Maahanmuuttajat muun muassa entisen Jugoslavian alueelta aiheuttivat sen, ettei 

turvapaikanhakijoita voitu asettaa samaan kategoriaan rodun mukaan. Tariq Modoodin mukaan 

monikulttuurinen yhteiskunta syntyy, kun maahanmuuttajista ja muista kantaväestöstä 

poikkeavista ryhmistä ei voi puhua yhtenä ryhmänä esimerkiksi rodun, uskonnon tai etnisyyden 

mukaan. Usein kasvava maahanmuuttajaryhmä luo itselleen lukuisia muita identiteettejä 

kuvaamaan niin yksilöä kuin yhteisöäkin. Esimerkkeinä voi pitää muslimi-identiteettiä, joka 

yhdistää ihmisiä lukuisista eri taustoista, mustaa tai afrikkalaista identiteettiä, joka on vahvistunut 

länsimaissa yhdistämään afrikkalaistaustaisia ja muita tummaihoisia, jotka ovat kokeneet 

eriarvoista kohtelua viranomaisten suunnalta. Politisoituneena identiteettinä tämä nostanut 

afrikkalaisen kulttuuriperinnön uudenlaiseen arvoon. Identiteetit voivat olla enemmän tai 

vähemmän politisoituneita, mutta niiden ilmeneminen ja hyväksyminen osoittaa yhteiskunnan 

monikulttuurisuutta. Kuten Modood ilmaisee asian, monikulttuurisuutta ei ole eliminoitu 

yhteiskunnasta33.  

 
31 Somalit Helsingissä 2014: 29–31 
32 Modood 2013: 37 
33 Modood 2013: 36 
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Vaikka ennakkoluuloja suomalaisessa yhteiskunnassa ilmenee, on Suomen valtion eri 

organisaatiot, kuten ulkoministeriö aktivoitunut niin Afrikan sarven kehittämisessä kuin Suomen 

somalienkin aktivoimisessa. Suomen Somalia-verkosto on yksi esimerkki, miten ulkoministeriön 

rahoittamat hankkeet pyrkivät kattamaan alleen useita somalijärjestöjä Suomen alueella, Tämän 

ohella somalien mukaan tulemiseen vaikuttaa kunkin nuoren somalin perheen tarjoama tuki34.  

Suuri osa Suomessa toimivista järjestöistä, joissa somalit alkoivat aktivoitua 1990-luvun alussa, 

olivat juuri hyväntekeväisyys- ja kehitystyöjärjestöjä, jotka pyrkivät auttamaan Afrikan sarven 

aluetta ja somalialaista väestöä niin siellä kuin Suomessakin. Yhtenä yhteisön sisäisiä asioita 

ajavana järjestönä Suomen Somalia-verkosto ilmoitti Suomen somalialaisten liiton. Tästä 

huolimatta suurilta osin somaliväestön kasvaessa Suomessa osa järjestöistä, joissa somalit 

aktivoituivat, alkoivat toimia klaanijärjestelmän kautta. Yhtenä esimerkkinä voi pitää juuri 

haastateltavan M3 kertomista rukoushuoneista, jotka saattavat olla kunkin klaanin omia, mutta 

myös muita klaanin ja alueiden sisäistä etua ajavia järjestöjä35. 

Tämä klaaniyhteys saattaa vaikuttaa somalien kiinnostukseen osallistua politiikkaan ja 

yhteiskunnalliseen toimintaan. Haastateltava M3 omien sanojensa mukaan ei ole mitenkään 

kiinnostunut suomalaisesta kunta- tai muusta politiikasta, vaikka hän on monessa muussa 

yhteydessä ollut vaikuttamassa, muun muassa hyväntekeväisyydessä. Hän toimi aikoinaan 

varainkeruun parissa eri tahojen hyväksi. Hän kuitenkin sanoi olevansa hyvinkin varma siitä, että 

seuraavan kymmenen vuoden aikana saatetaan nähdä ensimmäinen somalitaustainen 

Eduskunnassa. Haastattelu tehtiin ennen Suldaan Said Ahmedin valitsemista Eduskuntaan 

syksyllä 2021. Hänestä tuli täten ensimmäinen somalitaustainen kansanedustaja Suomessa. 

Haastateltava M3 perusteli tätä näkemystään sillä, että eri puolilla Suomea on jo nyt kymmenestä 

viiteentoista somalitaustaista aktiivisina kuntapolitiikassa. Työllistyminen ja koulutustaso on 

edennyt varsin pitkälle ja tulevat sukupolvet saattavat päästä edustustehtäviin aikaisempia 

sukupolvia helpommin. Esteinä yhteiskunnassa etenemiselle voi olla suomalaisen yhteiskunnan 

asettamien esteiden ja ennakkoluulojen ohella somalien yksilölliset näkemyserot36. 

Suldaan Said Ahmedin pääsy eduskuntaan puolestaan toimi monille somalitaustaisille hienona 

esimerkkinä mahdollisuuksista edetä yhteiskunnassa. Nordic Somali Unionin haastattelussa kävi 

ilmi, että Suldaanin näkyminen kansallisessa politiikassa motivoi somaleja. Toisaalta hänen 

 
34 Modood 2013: 36 
35 Suomen Somalia-verkoston haastattelusta 20.08.2021 ja haastateltavan M3 haastattelusta 16.04.2021 
36 Haastattelusta M3 kanssa 16.04.2021 
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valitsemisensa johtui myös kahdesta seikasta. Yhtäältä äänestäjät, jotka eivät olleet 

somalitaustaisia osoittivat luottamusta häneen. Toisaalta se osoitti myös sen, että somalit eri 

taustoista ja etenkin klaanitaustoista olivat valmiita äänestämään samaa ehdokasta37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Nordic Somali Unionin haastattelusta 23.07.2021 ja Suomen Somalia-verkoston haastattelusta 20.08.2021, joissa 
käsiteltiin Suldaan Said Ahmedin valitsemista Eduskuntaan 
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3. Somalien keskinäinen kommunikaatio 

3.1. Somalien kielidiversiteetin kokemat muutokset ja kielellinen identifioiminen 

Vaikka Somaliaa kutsutaankin myös kielellisessä mielessä Afrikan homogeenisimmäksi 

valtioksi, jolla hyvin pienet murteelliset erot eri alueiden välillä, kävi melkein kaikissa 

haastatteluissa ilmi tunnistettavat erot pohjoisten ja eteläisten puhetyylien ja murteiden välillä. 

Osa haastateltavista mainitsi eroavaiset ääntämiset, mutta vielä yleisempää oli erottaa esimerkiksi 

somalimaalainen mogadishulaisesta käytetyn sanaston perusteella. Haastateltava N1 kertoi oman 

isoäitinsä aina kehottaneen kysyä toiselta somalilta sanaa jäätelö. Koska pohjoinen Somalia on 

ottanut kieleensä vaikutteita englannin sanastosta, käytetään siellä sanaa skriin, joka juontaa 

englannin kielestä ja sanasta ice-cream, ja etelässä käytetään sanaa jalaato, joka juontaa 

italiankielisestä sanasta gelato, voivat somalit Suomessa ja muualla maailmassa erottaa toistensa 

taustat kielen kautta. Usein tällainen kielellinen identifioiminen ilmeni yhtenä tärkeimmistä 

tavoista identifioida toinen somali Suomessa asuvien kesken, koska haastateltavien perusteella 

toisen somalin taustan tunnistaminen muilla tavoilla voi olla diasporassa varttuneiden 

keskuudessa vaikeaa38.  

Britannian ja englannin kielen asema alkoi vahvistua Pohjois-Somaliassa 1800-luvun lopulla, kun 

maa solmi liiton pohjoisten klaanien kanssa ensin ranskalaisia ja sittemmin italialaisia ja näiden 

tukemia ryhmiä vastaan. Vaikka brittien Somalimaa jäi monilta osin alikehittyneemmäksi kuin 

italialainen etelä, oli briteilläkin omat suunnitelmansa alueen koulujärjestelmän kehittämiseksi. 

Erityisen merkittävänä pidetään puolalaistaustaisen B.W. Andrzejewskin, joka tunnettiin myös 

nimellä Goosh, panosta brittiläisen Somalimaan protektoraatin opetuselimen johtajana. Hän oli 

aloittanut somalin kielen tutkimuksen Lontoossa 1948 ja pyrki luomaan somalin kirjakielen, jota 

kirjoitettaisiin alun vastustuksesta huolimatta latinalaisin kirjaimin. On kuitenkin huomioitavaa, 

että kyseinen somali oli pohjoisen murteista perustuva kieli, joka oli ollut tekemisissä brittiläisen 

siirtomaaisännän kanssa ja täten omaksunut sanastoa englannista39.  

Italian Somalialueet joutuivat läheiseen kanssakäymiseen italiankielisten siirtomaaisäntien 

kanssa erilaisten järjestäytyneiden hankkeiden myötä. 1919 Abbruzzin herttua perusti varsin 

menestyneen yhdistyksen nimeltään Societa Agricola Italo-Somala, joka 1920-luvulta lähtien 

tuotti suuria määriä puuvillaa, öljyä, banaaneja sekä saippuaa. Työvoimana käytettiin somaleja, 

joka toki synnytti myös kolonialismia ja orjuutta vastustavia liikkeitä Italian hallinnoimilla 

 
38 Haastattelusta N1 kanssa 14.12.2020 
39 Finnegan & Orwin 2011: 1 
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alueilla. 1920-luku näki ensimmäiset kehitysaskeleet kohti somalialaista nationalismia40. Tämän 

ohella italialaiset perustivat alueelle brittiläistä protektoraattia laajemman koulujärjestelmän, 

jonka taso oli kuitenkin varsin heikko. Italian Somaliaa ja varsinkin Mogadishun ympäristöä 

voikin kuvailla varsin kosmopoliittiseksi, joka erosi suuresti pohjoisista osista. Tämän ympäristön 

on täytynyt tiivistää eri ryhmien kanssakäymistä tavalla tai toisella, joka lienee myös osasyynä 

suureen määrään italialaisperäisiä lainasanoja. Tämä kuitenkin erosi pohjoisen 

vapaamielisemmästä linjasta fasismin noustua, kun italialaiset alkoivat jakaa väestöä italialaisiin 

”luonnollisiin hallitsijoihin” ja ”alkuasukkaisiin”, kun taas britit värväsivät somaleja paikallisiin 

turvallisuusjoukkoihin (somalien santarmit) ja muihin virkoihin41. Tämä kolonialistinen jäänne 

Britannian ja Italian valtakamppailusta Somalian alueella näkyy edelleenkin eroavaisuuksina 

eteläisten ja pohjoisten murteiden välillä. 

Kolmas merkittävä historiallinen tekijä somalin kielen kehityksessä oli Siad Barren 

toimeenpanemat uudistukset 1970-luvulla koskien somalin kielen standardisoimista ja 

koulujärjestelmän uudistusta. Tämä oli merkittävä muutos, sillä koulukielenä Somaliassa 

aikaisemmin olivat toimineet vain italia, englanti ja arabia aina vuoteen 1972 asti, jolloin kieli 

standardisoitiin42. Mukana oli myös somalin kielen latinisaatio eli latinalaisen aakkoston 

suosiminen. Tässä hän myötäili B.W. Andrzejewskin ajatusta, joka oli edelleen aktiivinen 

samoina vuosikymmeninä. Samalla arabian, englannin ja italian kielten asemaa pyrittiin 

pienentämään ottamalla somalia ainoaksi opetuskieleksi. Kielipolitiikka ja klaanien välinen jako 

näkyi Barren suunnitelmissa niin, että darodilaiset murteet nostettiin erityisasemaan muiden 

alueiden, klaanien ja murteiden kustannuksella. Tällainen lähestymistapa on Martin Orwinin 

mukaan ongelmallinen, koska somalin kieli ei toimi standardisoituna ja homogeenisena kielenä 

vaan on useiden eri alueellisten murteiden ja ilmaisutapojen kokonaisuus, joissa myös klaanien 

sisäiset koodikielet ovat huomioitava43. somalin kielen murteet voidaan jakaa kolmeen 

pääryhmään Marcello Lambertin mukaan: pohjoisiin darodilaisiin murteisiin sekä eteläisiin 

asharaf-murteisiin. Näiden ohella voi luetella digil- ja benadiri -murreryhmät. Kuten voi huomata, 

murteet on nimetty ja jaettu usein klaanien nimien mukaan (Kuva 3). Kukin päämurreryhmä on 

jaettavissa edelleen alamurteisiin, sillä klaaneilla ilmenee lukuisia omia murteita, joihin lukeutuu 

merkittävä määrä oman yhteisön koodikieltä. Somalin ohella maan eteläisissä osissa puhutaan 

maay-murteita tai kieliä. Lambertin mukaan alueesta ja murteen alavariaatiosta riippuen maay-

 
40 Lewis I. M. 2002: 93, 133 
41 Lewis I. M. 2014: 41 
42 Gerrand 2016: 62–63 
43 Landinfo 2011: 2011: 9 
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murteet ovat omaksuneet vaikutteita suuremmista somalin murteista, mutta murteita on vähän 

tutkittu ja monilla somaleilla saattaa olla vaikeuksia ymmärtää sitä44. 

Klaanien sisäiset koodikielet ja alueelliset ilmaisutavat sekä murteet saattavat tulla esille 

Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden turvapaikkaprosesseissa, joissa usein tarvitaan 

lakimiesten ja tulkkien sekä kääntäjien apua. Turvapaikkapuhuttelussa, jossa suullisesti 

selvitetään turvapaikanhakijan syyt hakea turvapaikkaa sekä kotimaassaan kokemat uhat, vainot 

ja oikeudenloukkaukset. Koska turvapaikkapuhuttelussa on turvapaikanhakijan ja ylitarkastajan 

ohella usein tulkki, on tulkin ja turvapaikanhakijan välinen ymmärrys erittäin tärkeässä asemassa 

prosessin oikeudenmukaisuuden ja sujuvuuden kannalta. Kirjassa Somalia: Diaspora and State 

Reconstruction in the Horn of Africa kuvaillaan yksityiskohtaisesti brittiläistä 

turvapaikkaprosessia askel askeleelta, jossa viranomaisten, tulkkien ja lakimiesten ammattitaito 

vaikuttavat lopputulokseen. Erityisesti tuodaan esille somalin kielen ja sen muotojen, 

somalialaisen kulttuurin ja tapojen tuntemus, joka saattaa vaihdella paikkakunnalta ja henkilöltä 

toiselle. Onnenkauppaa on se, millaisen lakimiehen ja tulkin kukin turvapaikanhakija saa 

tuekseen. Vaikka haastatteluissa ei käynyt ilmi kokemuksia tällaisista ongelmista Suomessa, 

yhdistää Suomea ja Britanniaa varsin suuret somalivähemmistöt ja siitä johtuvat tarpeet Somalian 

maantuntemukselle ja kielipalveluille maahanmuutto- ja muissa yhteyksissä. Britanniassa 

sisäministeriö vaatii luotettavuutta jokaisesta turvapaikkaprosessista ja usein suosii erilaisia 

somalivähemmistöjä niissä, koska näihin kohdistuu eniten vainoja. Esimerkkeinä voi pitää 

erilaisia pieniä klaaneja, kuten Etelä-Somalian benadireja. Tästä syystä suurempiin klaaneihin 

kuuluvat turvapaikanhakijat saattavat tekeytyä benadireiksi turvapaikkaprosesseissa osaamatta 

kuitenkaan kielellisiä eroja45. 

 
44 Landinfo 2011: 12–17 
45 Farah, Abdulkadir Osman et. al. 2007: 45–52 
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Kuva 3: Marcello Lambertin kartassa somalin kielen päämurteet,  
niiden alueelliset variaatiot, ja esiintymisalueet. Sijainnit ovat verrattavissa  
klaanien alueisiin (Kuva 2)46. 

 

Haastatteluiden perusteella Suomen somalit muodostuvat usean eri klaanin edustajista, niin ettei 

suuria enemmistöryhmiä ole. Haastateltavat kuitenkin saattoivat erotella somalit etelä- ja 

pohjoissomalialaisiin, jolloin edellinen muodostaa suuremman kollektiivin. Kysymykseni eri 

klaanien määrälliseen esiintymiseen tähtäsi osittain myös mahdollisten murre-erojen 

esiintymiseen Suomessa. Opetusministeriön asetus 1777/2009 turvaa rahoituksen vieraskielisten 

oman äidinkielen opetukseen peruskouluissa ja lukioissa. Tähän kuuluu myös somalin kielen 

opetus, koska somalia äidinkielenään puhuvia on varsin paljon, yli 17 000 vuonna 201547. Tämä 

 
46 Kartta: Lamberti 1986: 33 
47 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2017: Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja 
toimenpide-esitykset II: 4–10 
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on myös siksi varsin merkittävää, että seka-avioliitot ovat yleistyneet ja täten kahden tai 

useamman kulttuurin keskellä varttuneet henkilöt ovat yleistyneet.  

Haastatelluista N2 on varttunut somalialaissuomalaisessa perheessä, jossa myös englantia 

käytetään jokapäiväisissä yhteyksissä. Vaikka somalia ja suomi ovat laajasti käytettyjä Suomessa 

asuvien keskuudessa, on englanti mahdollistanut ihmisille laajemman liikkumavaran eri 

yhteiskuntaluokkien ja etnisten ryhmien välillä48. Englanti saatetaan kokea neutraalina 

kielivaihtoehtona, joka ei poissulje tai rajoita ihmisten osallistumista taustasta riippuen. Silti on 

muistettava, että Somalian tilanteessa englanti oli kolonialistisen eliitin ja kouluttautuneen väen 

kieli varsinkin maan pohjoisosissa, ja sen merkityksen levittyä laajemmin kansan keskuuteen kieli 

on pitänyt tärkeän asemansa. Koska kaikki haastateltavat kertoivat tuttavapiiriensä olevan 

hyvinkin monikulttuurisia, on englannin asema suomen rinnalla looginen yleisenä 

kanssakäymisen kielenä49.  

”Itse en kavereiden kanssa puhu somaliksi paljon. Jos se puhuu minulle suomea, niin minä puhun 

sille suomea, kun se loppupeleissä tulee aika automaattisesti. Kiisteltiin kavereiden kanssa siitä, 

että ajattelemmeko me asioita somaliksi vai suomeksi, niin tultiin siihen tulokseen, että ajatellaan 

aika paljon suomeksi. Kaveri sanoi, että ajattelee somaliksi. Me ei siihen yhtään uskottu. Jos me 

nähdään joku englantilainen sana, niin ajatellaan sitä puolestaan englannin kautta. Eli aika 

harvoin somaliksi ajatellaan.” (M1) 

Englannin kieli voi siis toimia välineenä eri kansallisuuksista tulevien välillä, mutta myös 

diasporassa varttuneiden ja somalia mahdollisesti heikosti osaavien kesken. Huomioitavaa on 

myös, että englannista myös puuttuu somalin kielen eri variaatioille ominaiset koodikielet, jotka 

liitetään joko tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai klaaniin. Somalin kielen taso usein 

määräytyy perheen ja elinympäristön perusteella. Monikielinen ympäristö on joissakin 

tapauksissa saattanut heikentää kielitaitoa nuorien keskuudessa, josta haastateltava M2 kertoi 

seuraavaa.  

Se riippuu paljolti kasvatuksesta. Bristolissa, jossa asun nyt, on kaupunginosa nimeltään Easton. 

Siellä asuvat somalinuoret saavat ylläpitää omaa kieltään paljon paremmin kuin muualla, koska 

viettävät vahvasti omanlaistensa kanssa. Minulla se on hieman vaikeampaa, koska olen monen 

kielen ympäröimä. (M2) 

 
48 Haastattelusta N2 kanssa 24.01.2021, jossa käsiteltiin muun muassa kielen merkitystä somalien kanssakäymisessä 
49 Agnew 2005: 27–28 
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Tämän ohella englannin kieli on ollut merkittävä syy Euroopan somalien siirtymiseen Euroopan 

maasta toiseen. Englannin kieli on ollut osasyynä monien muuttamiseen Iso-Britanniaan, jonka 

yhteiskuntaan on monen mielestä helpompi sopeutua. Tämä on tehnyt Iso-Britannian 

somaliyhteisöstä hyvinkin sekoittunutta ja väkiluvultaan Euroopan suurimman. 

”Tänne on hyvinkin paljon muualta Euroopasta muuttaneita. Meillä on aina tuttavia Hollannissa 

ja usein se näkyy yhteydenpidossa ja muuttoliikkeissä Hollannin ja Britannian välillä, ja sitten 

Hollannista, Skandinaviasta, Saksasta – meidän ikäluokkaamme on saattanut syntyä näissä tai 

muissa Euroopan maissa – ja muuttaa Britanniaan, koska kieltä on helpompi oppia. Meillä on 

aina joku tuttu myös Britanniassa, joka on saattanut auttaa asettumaan uuteen maahan.” (M2) 

Tämän ohella Suomen somalit saattavat kokea integroitumisen vaikeaksi Suomessa. Niin 

somaleilla kuin muillakin muslimitaustaisilla maahanmuuttajaryhmillä on vieras käsitys 

järjestäytyneestä uskonnosta ja kytköksistä Suomen valtioon, eli järjestöjen ja niiden jäsenten 

rekisteröimisestä sekä toimintasääntöjen ja tilivelvollisuuden toteuttamisesta. Tämä kuvastaa niin 

islamilaisen yhteisön hajanaisuutta ja monipuolisuutta Suomessa kuin epäsuhtaa 

rekisteröityneiden jäsenien ja palvelujen käyttäjien välillä50. 

Keskimäärin haastateltavat kokivat Suomen somalien kielitaidon varsin korkeaksi, jota varmasti 

tukee myös somalin kielen opetus kouluissa. M1 kertoi identifioivansa itsensä somaliksi 

nimenomaan kielen kautta, koska somalialaisen kulttuurin tunteminen oli hänellä Suomessa 

syntyneenä ja varttuneena heikompi joillakin elämän osa-alueilla.  

”Minä siis pystyn identifioimaan itseni kielen kautta, eikä niinkään kulttuurin kautta, koska se on 

toissijainen. Se somalialainenkin kulttuuri kulkee käsi kädessä…, mutta huomaa, että se on ehkä 

mennyt ajan kanssa alaspäin, koska suomalainen kulttuuri tulee nykyään kotiinkin niin vahvasti.” 

(M1) 

Haastateltava N1 koki somalien eri murteiden ja näiden sanaston tuntemisen olevan merkittävä 

osa somalien yleissivistystä. M1 puolestaan jakoi muistoja ulkomaanmatkoiltaan ja esimerkiksi 

pyhiinvaellukseltaan Mekkaan, joilla hän tutustui muualta maailmasta tulleisiin somaleihin. 

Hänen kertomustensa mukaan kommunikointi somaliksi onnistui vaihtelevalla menestyksellä ja 

usein täytyi turvautua englantiin. 

 
50 Juntunen et. al. 1999: 13 
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”Voidaan olla Suomen somalit täällä kiitollisia siitä, että meillä on somalin kielen taito erittäin 

korkealla tasolla ihan mihin tahansa muuhun verrattuna. Esimerkiksi Ruotsissa saattaa olla 

vaikea saada somalilta vastausta, jos koittaa kysyä jotakin somaliksi somalina somalille. On 

joissakin paikoissa Ruotsia kuulemma ihan hyvällä tasollakin, mutta Suomessa on erittäin 

korkealla tasolla...ja tietenkin perheissä puhutaan sitä.” (M1) 

Haastateltava M1 kertoi erityisesti kokemuksistaan pyhiinvaellukselta, jolla hän tutustui muihin 

somaleihin eri puolilta maailmaa. Havainnot eri taustoista tulleiden somalien kielitaidon eroista 

olivat jääneet hänelle mieliin. 

„Kävin esimerkiksi pyhiinvaelluksella 2012 niin siellä oltiin parin kaverin ja perheen 

kanssa...niin siellä törmää somaleihin eri puolilta. Niin siellä törmättiin yhteen somaliin ei 

Englannista, mutta Jenkeistä. Siinä koitettiin kysyä, että ”where are you from” niin se alkoi 

tilttaa…koitettiin puhua siinä somalia niin siinä ei montaa sanaa saatu sanottua. Sitten tuli yksi 

kaveri Englannista, jolta koitettiin kysyä, että mitä sinulle kuuluu, niin se vastasi ”lusikka”. 

Ajateltiin siinä et ”hä?” (M1) 

Suomen valtion harjoittama politiikka ja yhteiskunnan monikulttuurisuuden suvaitseminen 

voidaan nähdä muun muassa somalin kielen oppituntien tarjoamisessa peruskoululaisille. Tämä 

on osittain johtanut Suomen somalien parempaan somalin kielen tasoon suhteessa muissa maissa 

asuviin somaleihin, joilla ei ole usein vastaavaa mahdollisuutta kouluikäisinä. Paradoksaalisesti 

tämä on saattanut kohottaa kansallista itsetietoisuutta somalien keskuudessa niin somaleina kuin 

Suomen somaleinakin. Suomen somalien keskuudessa ollaankin varsin ylpeitä somalin kielen 

taidon tasosta verrattuna muiden maiden diasporassa asuviin somaleihin51.  

3.2. Klaani-identiteetin ilmeneminen somalien keskeisessä kanssakäymisessä 

Enemmistö haastateltavista halusivat pysyä anonyymeinä, koska klaanitausta saattaa monien 

mielestä edelleenkin aiheuttaa yhteisöllisiä ongelmia joko yksilölle tai perheelle. Vaikka 

suoranaisesta väkivallasta ei missään vaiheessa puhuttu, saatettiin ilmoittaa esimerkkeinä erilaiset 

kiusalliset tilanteet jokapäiväisessä elämässä. Samalla painotettiin sukupolvien vahvasti eroavia 

näkemyksiä klaaneihin. Haastateltavat sanoivat suurilta osin sivuuttavansa klaanit kokonaan 

kaveripiireissä tai se ei ilmennyt somalitaustaisten nuorten ja nuorten aikuisten keskeisissä 

 
51 Haastattelusta M5 kanssa 22.02.2021 
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keskusteluissa. Monesti nuorempia saattaa kiinnostaa toisen somalin ympäripyöreä 

maantieteellinen tausta, se onko perhetausta Somaliasta vai Somalimaasta. 

”Vanhemmat aina ensimmäisestä kysyvät mistä klaanista olet, mistä klaanista olet, mutta 

nuoremmat eivät juuri välitä asiasta. End of story! Nykyään nuoret tuntevat sinut pikemminkin 

nimesi perusteella...tai sen perusteella tuletko Somaliasta vai Somalimaasta...ei sen mukaan, 

mistä klaanista tarkalleen tulet...emme koe tarpeellisena tietää klaanitaustoja...” (M2) 

Tämä eri alueiden vastakkainasettelu näkyi joissakin tapauksia klaanitaustojen käsittelemistä 

vahvemmin. jokapäiväisessä elämässä. Aiheeseen tulen palaamaan tarkemmin viidennessä 

kappaleessa. On kuitenkin merkkejä, että klaanijärjestelmä ja identiteetti olisi saapunut myös 

osaksi Suomessa asuvien somalien arkea. Varsinkin miespuoliset haastateltavat kertoivat klaanin 

tuomista turvasta ja tuesta elämän vaikeissa tilanteissa. Kuhunkin klaanin jäseneen 

suhtautumiseen voi vaikuttaa perheen miesten asema kussakin klaanissa. Seuraava haastateltavan 

M5 esille tuoma esimerkki osoittaa, miten klaani voi toimia turvaverkostona, joka toimii taustalla 

tarpeen mukaan, joka saattaa riippua siitä, miten aktiivinen yksilö tai tämän läheinen on tai on 

ollut klaanin toiminnan piirissä. 

”Itse olen huomannut sen klaanien tuen tuossa jokin aika sitten, kun isäni kuoli. Mitä positiivista 

klaaneista on, niin kaikkialta Suomesta kaikkien klaanien edustajat vähintäänkin soittivat” (M5) 

Klaani-identiteetin ja sen kanssa toimimisen ilmeneminen on havaittavissa hyvin eri tasoilla ja 

elämän eri osa-alueilla. Suomen somalien aktivoituessa yhteiskunnallisesti erilaisissa järjestöissä, 

jotka tukevat niin Suomen somaleja kuin kotimaansa väestöäkin erilaisin hankkein, on 

klaanipolitiikka tullut usein esille. Haastateltavat kertoivat nyky-Somalian aluejaosta, joka 

perustuu suurilta osin klaanien asuinalueiden rajoihin. Klaanit ovat täten kotimaassa politisoituja 

yksikköjä, jotka muodostavat Somalian valtion provinssijaon. Mikäli Suomessa toimiva järjestö 

haluaa edistää jollakin alueella koulutukseen tai terveydenhuoltoon keskittyviä 

hyväntekeväisyyshankkeita, on toimittava diplomatialla aluehallintojen eli klaanien kanssa. Tämä 

lisää usein Suomessa asuvien somalien toimintaan uuden dynaamisen ulottuvuuden, joka vaatii 

ymmärrystä ja maantuntemusta. Vaikka klaanijärjestelmä olisikin jollakin tasolla läsnä Suomessa 

asuessa, ei se aina kaikilta osin vastaa kotimaan tilannetta. Mukana saattaa olla myös jollakin 

tasolla Suomen valtio, sillä esimerkiksi Suomen Somalia-verkoston tekemä kehitysyhteistyö 

Afrikan sarven alueella on Ulkoministeriön rahoittamaa, ja siinä on mukana niin Suomessa 

toimivia somalijärjestöjä kuin suomalaisiakin järjestöjä. Verkoston ja monien muiden vastaavien 
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järjestöjen kyky houkutella uusia nuoria aktiiveja voi vaikeutua, koska nuorten keskuudessa 

saattaa elää käsitys vanhoista järjestöistä, joissa klaanijännitteet ajoittain tulevat esille52. 

”Sitten kun kysytään, miksei nuoret tule, niin ne usein suoraan sanovat, etteivät halua tulla näihin 

vanhoihin järjestöihin, joissa klaanijännitteet ovat edelleen läsnä. Me itse olemme lähestyneet 

tätä perustamalla nuorten jaoston, vapaaehtoisväylän tulla nuorille mukaan meidän 

toimintaamme, minkä mukaan heidän ei tarvitse tulla minkään jäsenjärjestön kautta, jonka avulla 

voivat tulla mukaan meidän toimintaamme ja seuraamaan meidän toimintaamme, ja perustaa 

oma järjestö ja tulla mukaan yhteistyöhön.”53. 

Klaanit saattavat joskus vaikuttaa myös Suomen somalien yksityiselämässä. M3 kertoi 

uskonnollisen elämän yhdistyvän joissakin paikoissa klaanijärjestelmään sen mukaan mikä ryhmä 

hallinnoi kutakin moskeijaa tai rukoushuonetta. Se voi vaikuttaa siihen, missä moskeijoissa kukin 

somali käy riippuen omasta taustastaan ja klaanistaan.  

”Rukouksen aikana ei voi syrjiä, mutta sekin on vähän hektistä, kun menee sinne. Siellä on se yksi 

heimo, joka ylläpitää sitä, ja toista heimoa katsotaan hieman vinosti ja tunnustellaan, onko toi 

käynyt aikaisemmin ja onko hän meikäläisiä. Ei sanota välttämättä, mutta sinua katsotaan, ettet 

kuulu tänne. Mutta tämä ei toki ole kaikissa moskeijoissa. Yhdessä vain…Se yhteisö on niin iso, 

että se pistää pienen isaaqilaisen nuoren miehen aika koville.” (M3) 

Mielenkiintoinen seikka oli usein ilmennyt Somalian jakaminen kahdeksi kokonaisuudeksi, 

Somaliaksi ja Somalimaaksi, somalitaustaisten haastateltavien toimesta. Myös muita termejä, 

kuten etelä ja pohjoinen, käytettiin, vaikkakin klaania tai klaanin nimeä harvemmin käytettiin 

haastatteluissa Somaliasta ja Somalimaasta puhuttaessa. Tämä lähestymistapa poissulkee sen, että 

Etelä-Somalia olisi usean, mahdollisesti vastakkain olevan, eri klaanin elinaluetta. Sen sijaan 

kaikki eteläiset klaanit niputettiin yhteen, joka saattoi myös johtua Somalimaan murteesta 

eroavasta kielimuodosta. 

Joidenkin haastateltujen kohdalla nousi esiin klaanivaatimukset avioliittojen kohdalla. Vaikka 

yleisesti moni kertoi, ettei heidän ikäluokassaan klaani ole yhtä suuri tekijä, kuin Afrikan sarvessa 

asuvien somalien keskuudessa, oli ilmennyt tapauksia, joissa avioliitto toivottiin solmittavan 

 
52 Suomen Somalia-verkoston haastatteluista 10.06.2021 ja 20.08.2021 
53 Suomen Somalia-verkoston haastattelusta 10.06.2021 
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klaanin sisällä. N2 kertoi kuulleensa häissä, joissa kaikki vieraat olivat samasta klaanista, 

kuulleensa, että hänen kuuluisi naida mies samasta klaanista.  

”Kun olen käynyt viimeisimmissä häissä, jossa kaikki olivat samasta klaanista, niin minun tätini 

sanoi, että minun pitäisi naida joku samasta klaanista. Niin siinä huomasi, että se on aika 

merkittävä asia.” (N2)  

Haastateltava erosi muista haastateltavista hänen kaksikulttuurisen taustansa vuoksi. Tämä näkyi 

hänen perheensä tavassa käsitellä klaaniasioita elämän eri osa-alueilla. Tässäkin voi ajatella, että 

vanhempien esimerkki on muokannut lapsia ja näiden mielipiteitä. 

”Se on asia, jossa olen toki mukana minun isäni kautta, mutta se ei ole muuten minua määrittävä 

asia…koska äitini on Suomesta, niin sitä ei kiinnosta. Se olisi lähinnä suotavaa, muttei este, jos 

on toisesta klaanista…se, että puoliso on muslimi, saattaa olla tärkeämpi asia, kuin että on 

samasta klaanista. ” (N2) 

Tämä seikka koski niin naisia kuin miehiäkin. M3 ja M4 kertoivat kokemuksistaan pyrityistä 

klaaninsisäistä avioliitoista. Avioliittokysymys klaanin sisällä on varsin merkittävä, koska se 

kuvastaa noin 20–30-vuotiaiden naimaiässä olevien somalien elämäntilannetta, sekä osoittaa 

ideologiset erot diasporassa varttuneiden keskuudessa. Haastateltavat M4 ja M5 mainitsivat, että 

heidän tuntemissaan tapauksissa saatiin sopimus aikaiseksi klaanien välillä ja avioliitot saatiin 

toteutettua. Tässä käy ilmi, että kaikki avioliitot eivät ole järjestettyjä klaanien sisällä vaan 

avioliittoja solmitaan myös rakkauden vuoksi, vaikka välillä saattaa kuulua eroavaisia mielipiteitä 

klaanien vanhoilta54. 

 

 

 

 

 

 

 
54 Haastatteluista haastateltavien M3, M4, M5 ja N2 kanssa 
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4. Sosiaaliset verkostot diasporassa 

4.1. Klaani-identiteetin kokemat muutokset maailmanlaajuisissa verkostoissa  

Diasporalla tarkoitetaan oman kotimaan ulkopuolella asuvaa väestöä, joka on usein pakotettu 

jättämään kotimaansa syystä tai toisesta. Somalien kohdalla sisällissodasta johtuva 

yhteiskunnallinen epävakaus ja keskushallinnon romahdus ovat olleet suurimpia syitä diasporaan, 

josta voimme tehdä johtopäätöksen, että diaspora johtuu pakottavista syistä jättää oma kotimaa. 

Suomen somalit kuuluvat täten maailmanlaajuiseen somalialaiseen diasporaan yhdessä 

Britannian, Australian tai Italian somalien kanssa.  

Suomen somaleilla on usein haastatteluiden perusteella yhteyksiä ulkomailla asuviin 

perheenjäseniin ja sukulaisiin. Yhteydenpito voi olla hyvinkin tiivistä. Esimerkiksi on saatettu 

mennä yhteisille matkoille. Haastatelluista suurin osa kuitenkin kertoi läheisimpien sukulaisten 

olevan samaan ikäluokkaan kuuluvia. Diasporassa oleva suku voi toimia turvaverkkona, johon 

voi tukeutua, kun esimerkiksi matkustaa tai muuttaa toiseen maahan. Kaikilla haastateltavilla oli 

sukua useassa maassa. Erityisiä yhteyksiä melkein puolella haastateltavista oli Iso-Britanniaan, 

jossa lienee Euroopan suurin somalialainen väestö. Iso-Britanniaan on muutettu niin helpommin 

opittavan englannin kielen takia, jo maassa asuvan laajan sukulais- tai tuttavapiirin takia, mutta 

myös ajatus helpommasta työnsaannista Britanniassa saattaa vaikuttaa haluihin muuttaa 

Suomesta.  

Transnationalismi oli aikaisemmin usein taloustieteiden piirissä tutkittu ilmiö, jolla tarkoitettiin 

työn perässä muuttamista ja sitä mukaan myös pääomavirtojen suuntautumista maiden välillä 

ihmisiltä toisille. Tilanne alkoi muuttua 1980-luvulla, jolloin termiä alettiin käyttää myös 

yhteiskuntatieteiden piirissä käsittämään maahanmuuttoliikkeitä ja diasporaa, ja näiden 

aiheuttamaa ideologista ja kulttuurillista vuorovaikutusta ihmisten keskuudessa. Yksi argumentti 

on, että transnationaalisuus on ihmisten toimintaa ja päätöksentekoa, joka yhdistää näiden 

alkuperämaan ja nykyisen kotimaan kaupankäynnin ja perhesiteiden kautta, mutta myös 

kulttuurillisten, uskonnollisten ja monien muiden sosiaalisten siteiden kautta, johon 

somalialaisten kohdalla klaanijärjestelmä voidaan ottaa esimerkiksi. Somalidiaspora on hyvä 

esimerkki hyvinkin tiiviistä transnationalistisesta verkostosta, jossa eri maissa asuvat 

perheenjäsenet ja sukulaiset voivat pitää hyvinkin tiiviisti yhteyttä toisiinsa. Järjestelmä on tehnyt 

klaaneista globaaleja sosiaalisia verkostoja, joiden edustajia asuu useissa maissa, joka on 

muuttanut klaani-identiteettiä suuresti menneistä vuosikymmenistä, joina sosiaalinen liikkuvuus 

oli huomattavan vähäistä Afrikan sarven alueella. Varsinkin ennen sisällissotaa klaaniyhteyksiä 
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saatettiin käyttää hyväksi asunnon- ja työnhaussa vieraissa maissa Somalian ulkopuolella, muun 

muassa Persianlahden valtioissa ja Euroopassa. Luultavimmin vastaavaa järjestelmää on 

sittemminkin hyödynnetty diasporassa muuttoa ja integraatiota helpottamaan, koska 

vastaanottavissa maissa somalitaustaiset maahanmuuttajat ovat kohdanneet aluksi 

ennakkoluuloja. Somalien keskuudessa oman klaanin jäsenien löytäminen uudesta kotimaasta 

puolestaan tarjosi turvaa ja luottamusta aikoina, joina kriisin aiheuttamat traumat eri ryhmien 

kesken olivat voimakkaat55. 

On kuitenkin muistettavaa, että transnationalismiin kuuluu myös muiden maiden välillä 

tapahtuvat muuttoliikkeet, jotka ovat haastatteluidenkin perusteella hyvinkin yleisiä somaleiden 

keskuudessa. Englannin kielessä käytetään termiä secondary movement tai secondary migration, 

joka kuvastaa esimerkiksi somalien muuttoliikkeitä Euroopan maiden välillä niin perhesyistä kuin 

töiden tai koulutuksen takia. Suomen kielessä on käytössä termi maahanmuuttajien toissijainen 

siirtyminen. Turvapaikanhakijoilla Euroopan Unionissa tämä saattaa tarkoittaa muuttoa 

ensimmäisen EU-kohdemaan, jonka kautta saavutaan EU-alueelle, ja tulevan kotimaan välillä, 

jossa lopulta myönnetään oleskelulupa56. Haastateltavien keskuudessa ilmeni paljon 

muuttoliikkeitä eri valtioiden välillä esimerkiksi työmarkkinoiden, koulutuksen, perhesyiden tai 

näistä kaikista ja usein englannin kielestä johtuvasta ajatuksesta helpommasta integraatiosta 

yhteiskuntaan. Myös avioliitot eri maissa asuvien somalien keskuudessa ovat mahdollisia. Joëlle 

Moret muistuttaa, ettei toissijainen liikkuminen katkaise yksilöiden yhteyksiä edellisiin 

asuinpaikkoihin, vaan tukee laajemman sosiaalisen verkoston luomista. Edellisiin asuinmaihin 

saatetaan matkustaa hyvinkin usein erilaisista syistä57. 

Joëlle Moret käsittelee sosiaalisen ja taloudellisen liikkuvuuden merkitystä somalialaisten 

yhteisöjen hierarkioihin diasporassa. Hän käyttää termiä Mobility Capital tai motility 

kuvastaakseen maahanmuuttajien kykyjä hyödyntää tarvittavat sosiaaliset verkostot, 

työmahdollisuudet ja henkilökohtaiset taidot, ja muuttaa nämä mahdollisesti pääomaksi. 

Suomessa voidaan käyttää termejä sosiaalinen pääoma ja kulttuurillinen pääoma, joita voi 

hyödyntää elämän eri tilanteissa. Englanninkielinen termi sopii kuitenkin mielestäni paremmin 

kuvastamaan diasporassa elävien ihmisten pääomaa, koska sen ytimessä on liikkuvuus eli 

Mobility. Sosiaalinen voi sen sijaan tarkoittaa myös hyvin vähäisen liikkuvuuden yhteisöjen 

 
55 Farah et. al. 2007: 103 
56 European Commission – Migration and Home Affairs: Secondary Movement of Migrants 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/secondary-
movement-migrants_en#:~:text=Definition(s),protection%20or%20permanent%20resettlement%20elsewhere 
57 Moret 2018: 67 
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kulttuurillista pääomaa. Diasporan ja toissijaisen liikkumisen myötä Mobility capital voidaan 

tavoittaa hyvinkin tehokkaasti esteistä huolimatta. Se ei ole ainoastaan tekemistä ja toimimista, 

mutta myös jotakin, jonka ihminen hallitsee tai omistaa, joka erottaa tilanteen pakon edessä 

liikkumisesta eli englanniksi Forced movement. Vaikka myös sosiaalisen pääoman eli Mobility 

capitalin taustalla voi olla yksilön sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet uudessa elinympäristössä 

tämän etnisyyden vuoksi, koska Euroopan somalit usein ovat varsin heikossa sosioekonomisessa 

tilanteessa, osoittaa se kuitenkin yksilön kyvyt suunnitella ja tehdä omia päätöksiä oman elämänsä 

ja tulevaisuutensa suhteen. Tähän kuuluvat mahdollisuudet kehittää itseään ja oppia asioita 

pärjätäkseen uudessa ympäristössä paremmin, sekä yksilön oikeudet vaihtaa elinympäristöään ja 

muuttaa maasta toiseen omien henkilöpapereidensa nojalla. Selkeinä esimerkkeinä Mobility 

capitalista voimme pitää Suomen somalien hyvin monikulttuurisia suku- ja klaaniverkostoja eri 

valtioiden välillä, maiden välisiä avioliittoja kuin hyvinkin yleiseksi ilmiöksi tullutta työnhakua 

tai kouluttautumista oman kotimaansa ulkopuolella. Myös erilaiset taloudelliset tukiverkostot 

perheiden tai Euroopan ja Afrikan sarven välillä, jotka joko toimivat tai eivät toimi klaanien 

välityksellä, voidaan lukea sosiaalisen pääoman eli Mobility capitalin tulokseksi. 

Mielenkiintoisen mielipiteen antoi asiasta myös haastateltava M4, joka kertoi klaanijärjestelmän 

saaneen huomattavasti aikaisempaa globaalimman merkityksen somalidiasporan myötä. Siinä 

missä termi alueellinen pääoma eli Spatial capital keskittyy omilla alueilla tuotettuun pääomaan, 

joissa sosioekonomiset muutokset tapahtuvat, kykenee Mobility capital sitomaan toisiinsa useita 

alueita liikkuvuuden avulla muodostaakseen laajemman sosioekonomisen alueen ja verkoston. 

Tämä on tärkeä yksityiskohta, kun tutkitaan diasporaa ja somaliklaanien kehitystä kansanvälisiksi 

tekijöiksi58. 

Mobility capital on merkittävä tekijä identiteetin luojana, koska se on transnationalismin väline. 

Sen avulla kunkin diasporassa olevan menestystä voi mitata. Vaikkakin osittain pakon edessä 

sopeutumisen vuoksi, ovat opitut taidot, sosiaaliset verkostot, kokemukset ja mahdollinen 

varallisuus kunkin yksilön omaamia ominaisuuksia. Somalien ollessa Suomessa ja Euroopassa 

usein matalapalkkaisia voi heidän taloudellinen panoksensa olla merkittävä Somalian päässä, 

koska matalapalkkaisuus Suomessa voi merkitä korkeapalkkaisuutta somalialaisesta 

perspektiivistä katsottuna. Kotimaan sukulaisten tukeminen taloudellisesti on usein kunkin 

somalin kunnia-asia ja pyrkimys osoittaa, miten hyvin kukin on taloudellisesti pärjännyt kaukana 

kotoa. Suomessa pärjääminen on saattanut puolestaan vahvistaa haastateltavien suomalaista 

identiteettiä, koska jokaisella oli varsin aktiivinen elämä töiden ja opintojen parissa. Tämä saattaa 

 
58 Moret 2018: 103–108 
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erottaa haastattelemani ikäluokan muista ikäluokista, jotka sosiaalisessa liikkuvuudessa ovat 

olleet toistaiseksi vähemmän läsnä. Tätä aihetta tulen käsittelemään lisää alaluvussa 5.1. Mobility 

capital on myös merkittävä tapa solmia transnationaalisiksi muodostuneita suku- ja 

klaaniverkostoja eri maiden välillä. Osoituksena tästä on erilaisten somalien perustamien 

järjestöjen elinvoimaisuus, jotka ovat aktiivisia tekijöitä maiden välillä. Yksi syy näille järjestöille 

on nimenomaan Afrikan sarven somalien tukeminen esimerkiksi Suomesta käsin.  

Haastattelu tämä näkyi erityisen selvästi, kun pohdittiin merkittäviä tekijöitä kunkin 

haastateltavan identiteetille. Esimerkiksi, haastateltavan M3 identiteettiin ovat vaikuttaneet niin 

somalialaisuus kuin suomalaisuuskin, on hän viettänyt lyhyempiä aikoja muun muassa 

Englannissa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa, josta johtuen hän kokee olevansa identiteetiltään hyvin 

monikulttuurinen. M2 on asunut niin ikään useammassa valtiossa. Hän on syntynyt Hollannissa, 

jossa osa hänen perheestään, kuten isä, edelleen asuvat, ja tällä hetkellä Iso-Britanniassa. Sekä 

N1 että N4 kertoivat viettäneensä merkittäviä aikoja elämästään Iso-Britanniassa. Tämä hyvin 

laaja sosiaalinen liikkuvuus eri valtioiden välillä somalien kesken, joka erottaa diasporassa elävän 

väestön Afrikan sarvessa asuvista, ja siitä syntynyt hyvin monikulttuurinen lähipiiri sukulaisineen 

ja kaveripiireineen on muokannut somalien identiteettiä.  

4.2. Somalimiehet somalialaisessa yhteiskunnassa 

Klaanijärjestelmää pidetään yleisesti patriarkaalisena, joka näkyy miesten päätäntävaltana 

klaanien sisäisissä asioissa. Tämän ohella lapset perivät aina isiensä nimen. Näin isien ja isoisien 

sukuhaara jatkuu klaanin sisällä sukupolvelta toiselle. Isyys on tärkeää miehille, vaikka usein 

lasten kasvattaminen yleisessä keskustelussa ilmaistaan äitien velvollisuudeksi. Vaikka klaani ei 

kaikkien haastateltavien mukaan ollut kovin tärkeässä osassa, kertoivat kaikki aikovansa kertoa 

perusteet suvusta tulevaisuudessa lapsilleen, kuten mihin klaaniin nämä kuuluvat59. 

”Klaanijärjestelmä on olemassa, ettei sekaannuttaisi omiin sukulaisiin, ja että tutkitaan omia 

sukujuuria. Tämä on klaanin idea way, way back. Eli minä perin isän nimen, perin myös isoisän 

nimen, koska isä perii isoisän nimen.” (M3) 

”Kyllä mielestäni on hyvä tietää mistä tulee, mutta se on aika lailla siinä. En lähde sanomaan, 

että meidän klaanimme on parempi kuin noiden. Somalian historia on hyvä tuntea.” (M5)   

 
59 Mubarak, Nilsson & Saxén 2015: 113 
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Somalimiesten rooli perheiden päinä usein yhdistetään islamilaiseen perinteeseen, jossa miehen 

odotetaan elättävän perheensä työllä, mutta tämän patriarkaalisen yhteiskuntajärjestelmän voi 

yhtä hyvin yhdistää klaanijärjestelmään. Siksi iso osa Suomessakin toimivista somaliasioihin 

keskittyvistä järjestöistä on miesvaltaisia, koska perheen ulkopuolella tapahtuva päätöksenteko 

on miesten vastuulla. Suuri osa 1990-luvulla perustetuista somalijärjestöistä nojautui 

klaanijärjestelmään60. Tämä on sittemmin muuttunut suuresti niin järjestöjen motiivien kuin 

hallinnollisten rakenteidenkin suhteen. Nykyään klaanitaustaa saatetaan paheksua 

järjestötoiminnassa ja nuoret sukupolvet pyrkivät siitä eroon. Myös naiset ovat ottaneet 

suuremman roolin erilaisissa järjestöissä 1990-luvun alun jälkeen. Diasporan mukana 

klaanijärjestelmä on silti saapunut myös Suomeen, joka saattaa vaikuttaa kunkin somalimiehen 

auktoriteettiin somaliyhteisön sisällä. Esimerkiksi isän työskennellessä somalijärjestössä tai 

moskeijassa, saatetaan tuntea myös tämän pojat ja veljet. Hajontaa näkyi miespuolisten 

haastateltavien kesken, millaisessa valossa klaanin rooli ja miesvaltaisuus nähtiin61.  

”Joka klaanilla on iso herra. Eli, jos sattuu riitoja parin miehen välillä tai jokin konflikti, niin 

juuri heitä pyydetään apuun. Ne ovat vähän vanhempia ja järkevämpiä niin ne toimivat 

sovittelijoina. Ne ovat tyyppejä, joiden luokse yleensä mennään.” (M1) 

Klaani siis saattoi toimia niin oikeudellisena elimenä kuin järjestyksen ylläpitäjänäkin omalla 

rajatulla maantieteellisellä alueella. 

”Ennen vanhaan istuttiin alas heimon vanhimman kanssa ja sovittiin, jos oli talousrikoksia tai 

henkirikoksia. Oikeus silloin pelasi, kun ei ollut poliisivoimia. Oli molemmat osapuolet ja 

puolueeton heimon vanhin, jolloin siinä oli jotakin hyvääkin, mutta nyt se on kaikki muuttunut.” 

(M3) 

Työssä käyminen ja klaani saattavat kasvattaa miesten yhteiskunnallisen roolin merkitystä 

ydinperheen ulkopuolella käsittämään ympäröivän yhteisön. Miehen rooli ja arvovalta arvioidaan 

perinteisesti tämän kykynä tuoda ruokaa ja leipää pöytään, mutta töiden takia miehet saattavat 

liikkua hyvinkin laajasti, jolloin myös naisten rooli perheasioiden hoitajina kasvaa. Tämä on myös 

koetellut perinteisen somalialaisen ydinperheen rakenteita62. 

 
60 Farah, A et. al. 2007: 105 
61 Haastattelusta haastateltavan M1 kanssa 10.07.2020 
62 Mubarak, Nilsson & Saxén 2015: 110–115 
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Diasporassa perheiden rakenteet ovat muuttuneet ja sen mukana myös sukupuolten välinen asema 

yhteiskunnassa. Vaikka alussa 1990-luvulla suurin osa Suomeen saapuneista somaleista oli 

miehiä, on nykyään sukupuolten määrällinen suhde varsin tasoissa. Tämän ohella moniavioisuus 

on vähentynyt diasporassa asuvien keskuudessa. Suomalaisen ja länsimaalaisen yhteiskunnan 

ehdoilla eläessä somaliperheet ovat yhä useammin ydinperheitä, joissa sekä nainen että mies ovat 

osallistuneet perheen askareisiin ja lasten kasvatukseen. Myös naispuolisia yksinhuoltaja on 

huomattavasti alkuperämaata enemmän, joka on antanut naisille enemmän liikkumatilaa 

perheiden ja sukujen sisäisissä asioissa sekä kodin ulkopuolella toimiessa. Tämä on ollut varmasti 

omiaan ollut vähentämään vahvasti miesvaltaisen klaanijärjestelmän merkitystä perheiden ja 

sukujen sisäisissä asioissa. 1990-luvulla Suomessa varttuneet somalit, joihin haastateltavat 

kuuluivat, ovat täten kasvaneet perheympäristössä, jossa klaanin vaikutus on ollut joko vähäinen 

tai ainakin aikaisempaan verrattuna heikentynyt. Nuorten miesten keskuudessa käsitykset näiden 

velvollisuuksista ja mahdollisuuksista Suomalaisessa yhteiskunnassa ja somalialaisessa 

perheyhteisössä ovat muuttuneet. Tämä on varmasti jakanut mielipiteitä eri ikäpolviin kuuluvien 

miesten keskuudessa, koska perheen ja klaanin päänä toimiminen on ollut merkittävä asia miesten 

statukselle. Haastatteluiden perusteella nuoret miehet ovat rakentaneet merkittävän osan 

identiteetistään kulttuurillisesta pääomasta rakennettuihin seikkoihin, joista yhteiskunnallinen 

asema on saattanut nousta suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä. Haastatteluissa tämä on saattanut 

näkyä konservatiivisten arvojen ja suvun vanhempien vaatimusten kritisoimisena, joka osoittaa 

vanhemman arvomaailman ja klaanijärjestelmän olemassaolon Suomessa, mutta myös oman 

ammattiuransa ja koulutustaustansa ylpeänä esilletuomisena. Tämä myös lähentää näiden noin 

20–30-vuotiaita miehiä samanikäisten Suomessa varttuneiden somalinaisten arvomaailmoiden 

kanssa, joilla molemmilla aikaisempaa enemmän sosiaalista liikkumavaraa osittaisen 

klaanijärjestelmästä irtautumisen kautta. 

Somaliassa ja Somalimaassa monien haastateltavien perheenjäsenet tunnistetaan klaanin ja 

sukunimen kautta, eikä esimerkiksi ammatin kautta. Tästä huolimatta joillakin haastateltavilla 

ammattikunta on säilynyt varsin samanlaisena Suomeen saapumisen jälkeenkin. Esimerkkeinä 

voi pitää haastateltavia M3 ja M4, joiden isät ovat saattaneet pysyä Somaliassa tai Somalimaassa 

harrastettujen elinkeinojen piirissä myös Suomessa. M4 ilmoitti, että hänen perheensä on 

Somaliassa toiminut kauppiaina. Osa suvusta puolestaan toimii paimentolaisina, jotka ylläpitävät 

yhteyksiä kaupunkien kauppiaihin tuottamalla näille hyödykkeitä ja kasvattamalla karjaa. 

Suomessa hän on jatkanut kaupan alalle ja päätynyt pankkiin töihin. M3 puolestaan kertoi isänsä 

toimivan niin ikään vastaavalla alalla Suomessa sen jälkeen, kun hänen sukunsa on toiminut 
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vahvasti kaupan alalla Somalimaassa. Vaikka suoraa yhteyttä klaaniin ei tätä kautta voi löytää, 

on muistettava alaluvusta 2.1., että jotkin klaanit yhdistetään tiettyihin elinkeinoihin ja 

ammattikuntiin, kuten esimerkiksi paimentolaisiin, maanviljelijöihin sekä rakennustyömailla 

työskenteleviin.  

4.3. Somalinaiset somalialaisessa yhteiskunnassa ja feminismi 

Jotta pääsee tutustumaan Suomessa asuvan somaliväestön kokemuksiin, näkemyksiin sekä 

eroihin ja muutoksiin kohdistuen somalien kollektiivista identiteettiä ja klaanijärjestelmää, täytyy 

keskittyä yksilöllisiin eroihin, jotka saattavat olla sukupuoliroolien muokkaamia. Kuten 

aikaisemmassa alakappaleessa, klaanijärjestelmä ja sen eri ilmentymät ovat yleisesti miesten 

organisoima ja ylläpitämiä. Tämä patriarkaalisuus on muokannut sitä sosiaalista elintilaa, missä 

naisilla on ollut mahdollista liikkua, ilmaista mielipiteitään sekä vaikuttaa. Klaanin ja 

patriarkaalisuuden ohella käsittelen somalialaiselle kulttuurille tärkeässä osassa olevan Islamin, 

kaupunki-maaseutu-jaon sekä feminismin ilmenemisen merkityksiä naisten oman identiteetin 

luojina. Näitä seikkoja vertailen Suomessa asuvien somalinaisten kokemuksiin, jotka oletettavasti 

eroavat edellisten sukupolvien Somaliassa koetuista kokemuksista. Suomalainen yhteiskunta on 

saattanut vahvistaa individualismia ja kodin ulkopuolella toimimista Suomessa asuvien 

somalinaisten keskuudessa. Haastatteluissa kysyttiin naisilta myös näiden käsitystä feminismistä, 

mikäli nämä identifioivat itsensä feministeiksi, sekä klaanin ja islamin vaikutusta naisten asemaan 

somalialaisessa yhteisössä. Tarkoituksena oli myös havaita eroja vanhempien Somaliassa 

eläneiden ja nuorempien Suomessa varttuneiden sukupolvien välillä. 

Niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, naisten rooli perheessä ei rajoitu perinteisesti vain kodin 

sisälle. Naisilla on Somaliassa ja Somalimaassa ollut merkittävä rooli karjan hoidossa sekä 

tieteellisen tiedon hallussapitäjinä. Tästä huolimatta naiset eivät toimi karjan omistajina, koska 

karja tai muu omaisuus on perinteisesti miesten nimissä. Poikkeuksen voi tehdä meher, joka on 

kuolleen miehen vaimolleen testamenttaama kotieläin. Sisällissodan myötä, jossa moni perhe 

menetti miespuolisia jäseniä, naiset ovat kasvattaneet merkitystään perheen elättäjinä, hoitajina. 

taloudenpitäjinä ja kauppiaina. Kauppatuotteina toimivat niin elintarvikkeet, kuten maitotuotteet 

ja liha, mutta myös erilaiset käsintehdyt tavarat ja hyödykkeet. Tämä asetelma on asettanut 

somalialaiset naiset merkittävään asemaan maaseudun ja kaupunkien välisen dynamiikan 

ylläpitämisessä, joka usein toimii kaupan avulla. Laaja tietotaitovarasto, jonka naiset omaavat 

somalialaisessa yhteiskunnassa, saattavat nostaa naisen asemaa ja näitä kohtaan tunnettua 
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kunnioitusta patriarkaalisen yhteisön sisällä. Erilaisten muiden kriisien, kuten kuivuuden vuoksi, 

miesten ja naisten yhteistä panosta on tarvittu perheen pelastamiseksi63. 

Somalia jäi islamin vaikutuksen alaisuuteen hyvinkin varhaisessa vaiheessa Arabian niemimaan 

läheisyyden vuoksi. Varsinkin kaupunkialueet rannikolla kehittyivät islamin keskuksiksi, vaikka 

uusi uskonto levisi nopeasti myös sisämaahan. Kaupungeista lähti liikkeelle myös suufilaisuuden 

suosio Somaliassa. Tämä islamin vahva vaikutus varsinkin kaupunkikeskuksiin, kuten 

Mogadishuun saattaa näkyä hieman eroavaisina sukupuoliroolituksina sekä vaikutuksena 

yhteiskunnalliseen dynamiikkaan. Yhtenä esimerkkinä voimme pitää sitä, etteivät somalialaiset 

naiset perinteisesti peittäneet hiuksiaan huivilla. Se sijaan he paljastivat kätensä ja olkapäänsä 

pukeutumalla värikkäisiin mekkoihin nimeltään guntiino. Islamin paikallinen tulkinta alkoi 

muuttua 1980-luvulta lähtien saudivaikutusten vuoksi, joka muutti myös somalien 

pukeutumiskäytäntöjä erilaisen uskonnon tulkintoja mukaillen. Tässä kehityksessä kaupungit 

toimivat tiennäyttäjinä64. Diasporassa asuvien somalinaisten kohdalla hunnun käyttö on 

lisääntynyt joissakin piireissä verrattuna Somaliassa elävään väestöön. Marja Tiilikaisen mukaan 

se voi olla tapa ilmaista muslimi-identiteettiä, äitiyttä tai tapa säilyttää osa omaa kulttuuria 

vieraassa ympäristöstä. Tästä huolimatta pukeutuminen ja hunnuttautuminen on hyvin 

monitahoinen seikka, ja se erottaa somalinaisia toisistaan. Erottavia tekijöitä voivat olla ikäryhmä, 

vuodenaika ja muodin kokemat muutokset65. 

Vaikka Islamin kuvitellaan usein olevan klaanijärjestelmästä erillään oleva asia, on totta, että 

klaanien johdossa olevat miehet toimivat myös uskonnollisina johtajina yhteisön sisällä. 

Somalialaisten seuraamaa suufilaisuuden perinnettä sekä klaanijärjestelmää yhdistää 

vanhempien, usein miespuolisten, edustajien ja esi-isien arvostaminen, joka vaikuttaa nuorempien 

miesten ja varsinkin naisten asemaan yhteisön sisällä. Uskonnollinen elämä perinteisesti perustui 

suufilaisten veljeskuntien (somaliksi tariqa) asemalle. Nykyään Suomessakin toimivat 

uskonnolliset yhteisöt saattavat olla klaanivanhempien johtamia66. 

Siad Barre koki Somalian naisten muodostavan tärkeän tukijoukon hallinnolleen ja siksi pyrki 

mobilisoimaan nämä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Sosialistista hallintoa tukevista 

 
63 Gardner & El Bushra 2004: 9–11, 25 
64 Svanberg & Westerlund 1999: 41–48 
65 Tiilikainen 2005: 140–145 
66 Lewis 2002: 63, 298–299, 
16.04.2021 pidetystä haastattelussa M3 kanssa, jossa käsiteltiin islamilaisten rukoushuoneiden johtamista Suomessa 
kunkin klaanin toimesta 
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naisista käytettiin termiä hooyooyinka kacaanka, suomeksi vallankumouksen äidit. Somalian 

naisten demokraattisella organisaatiolla oli konttoreita ympäri maata67. Vuonna 1975 Barren 

sosialistinen hallinto ajoi uuden perhelain voimaan, jonka tarkoituksena oli vapauttaa naisten 

asemaa somalialaisessa yhteiskunnassa ja lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tämä uusi laki 

piti sisällään muun muassa polygamian rajoittamisen tai kieltämisen, naisille oikeuden hakea 

avioeroa sekä oikeuden perintöön. Tämä aiheutti kitkaa valtion ja uskonoppineiden välille, jotka 

paheksuivat Barren hallinnon pyrkimyksiä syrjäyttää vuosisataisen perinteen, joka perustui 

islamin tulkinnalle. Siad Barre vangitsi, teloitti ja lähetti maanpakoon suuren määrän 

uskonoppineita vastalauseeksi, joka entisestään tulehdutti välejä. Myös tavalliset somalit kokivat 

uudistukset epäilyttävinä, koska ne olivat perinteisten perhearvojen vastaisia. Konservatiivisissa 

piireissä eläneet naiset saattoivat kärsiä uudistuksia vastustaneiden näkemysten kiristyessä. Barre 

ei käyttänyt koskaan termiä feminismi, mutta nämä uudistukset saivat vaikutteita sosialistisesta 

ajattelusta ja niillä pyrittiin uudistamaan somalialaista yhteiskuntaa, joka oli yhtäältä 

uskonnollisten ja toisaalta konservatiivisten perinteiden värittämä, muun muassa 

klaanijärjestelmän avulla. Vaikka tämä uusi laki hyödytti monella tapaa naisia päästämällä nämä 

kouluttautumaan ja joissakin tapauksissa etenemään uralla, ei se edelleenkään päästänyt naisia 

valtion virkoihin tai antanut päätäntävaltaa valtion asioissa. Joidenkin seikkojen toteutuminen 

käytännössä, kuten avioerojen, oli vaikeaa, koska naisen täytyi pystyä luopumaan 

myötäjäislahjoistaan tai maksamaan nämä takaisin miehelleen, joka teki avioeroista miltei 

mahdottomia vähävaraisille68. Naisten poliittisen päätäntävallan rajallisuuden voi nähdä 

perinteisen klaanijärjestelmän perintönä Barren hallinnossa, joka pyrki kitkemään klaanien 

merkitystä somalialaisessa yhteiskunnassa, mutta silti tukeutui siihen varsin selkeästi läpi koko 

olemassaolonsa ajan.   

Tutkimuksessa kysyttiin haastatelluilta naisilta näiden ajatuksia feminismistä ja mikäli he 

identifioituvat feministeiksi. Anne Ngunjiri ilmoittaa neljä pääasiallista feminismin 

ilmenemismuotoa islamilaisessa maailmassa, jotka ovat ateistinen feminismi, maallistunut tai 

sekulaari feminismi, muslimifeminismi sekä islamilainen feminismi. Diasporassa asuvien 

keskuudessa kehittyneet feminismin suuntaukset ja näiden suuntauksien nimeäminen osoittaa, 

että somalinaisilla on ollut mahdollisuus asettaa omat arvomaailmat useaan eri kategoriaan. 

Diasporassa asuvilla somalinaisilla on ollut usein aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia 

 
67 Somalian naisten demokraattinen organisaatio eli SWDO (Somali Women’s Democratic Organization), joka kuului 
Siad Barren johtamaan Somalian sosialistiseen vallankumouspuolueeseen, perustettiin 1977 
68 Mohamed 2015: 2–10 
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osallistua perheen sisäisiin ja ulkoisiin asioihin itsenäisinä tekijöinä, koska suomalainen 

yhteiskunta, jossa monet ovat suuren osan elämästään eläneet, on suvainnut yhtäältä somalialaista 

yhteiskuntaa enemmän yhtäältä yksinhuoltajuutta ja toisaalta ydinperheitä, joka niin ikään eroaa 

perinteisestä somalialaisesta perheestä, joissa mies toimii perheen päänä ja moniavioisuus voi olla 

hyvinkin yleistä. Islamin takertuminen yhtäältä klaanijärjestelmään ja toisaalta kysymykseen 

naisten asemasta liittyy klaanijohtojen patriarkaalisuuteen sekä siihen, että klaanijohtajat toimivat 

usein myös uskonnollisina johtajina somaliyhteisöjen sisällä. Naiset ovat diasporassa täten 

löytäneet tapoja kasvattaa omaa asemaansa asioissa, jotka eivät liity klaaniasioihin. Yhtäältä tämä 

muistuttaa verisen sisällissodan mukana tuomia yhteiskunnallisia muutoksia Somaliassa, joissa 

perheen miesten puuttuminen päätännässä asetti naiset entistä merkittävämpään rooliin perheiden 

sisäisissä ja ulkoisissa asioissa. Tämä on vaikuttanut siihen, miten naisilla on ollut aikaisempaa 

enemmän vaikutusta siihen, miten lapset ja muut ympärillä asuvat kokevat ja näkevät klaanin ja 

uskonnon, johon myös feminismin kehittymisen tutkiminen liittyy somalinaisten keskuudessa. 

Tämä tuli esille alaluvussa 4.2. Niistä ensimmäinen, ateistinen feminismi, pitää uskontoa vahvasti 

naisten oikeuksia polkevana tekijänä ja kokee vain uskontoa vastustavat ideologiat olevan 

kykeneväisiä edistämään naisten asemaa yhteiskunnassa. Koen tähän kategoriaan kuuluvan 

haastateltavan N2, joka piti islamin vahvaa asemaa ongelmallisena naisasian kehitykselle ja 

edistymiselle somalien ja laajemmin muslimien keskuudessa. Hän tulkitsi islamin olevan 

merkittävin syy konservatiivisiin sukupuolittuneisiin rooleihin somalien keskuudessa, jossa naiset 

pysyvät kotona miesten työskennellessä kodin ulkopuolella.  

”No minä sanoisin, että minun kokemuksellani hyvin perinteisiä ja konservatiivisia 

sukupuolirooleja on, jotka tulevat siitä islamilaisesta uskonnosta ja uskonnon tulkinnasta. Mies 

on perheen pää ja naisen on siivottava ja hoidettava lapsia. Somaliperheissä on aika 

sukupuolittuneet roolit ja ne iskostetaan tyttärille tosi varhain…tietenkin Somaliassa on enemmän 

sitä…että ei se Suomessa ole niin ongelma.” (N2) 

Tämän lisäksi hän kertoi olleensa erittäin kiinnostunut Somalian historiasta ja kulttuurin 

elementeistä, jotka juontavat esi-islamilaiselta kaudelta. Tämän pohjalta voi tulkita, että nuorista 

somaleista osa arvostaa esi-islamilaista aikaa, joka ei ollut vielä heidän mielestänsä Islamin 

oppien rajoittamaa. Tähän on myös vaikuttanut kasvaminen kahden kulttuurin välissä, joista 

toinen ei ole aina hyväksynyt erilaisuutta. 

”Koen toki ylpeyttä, että olen somali, ja haluan toki joitakin asioita harjoittaa somalialaisesta 

kulttuurista sukulaisten kanssa. Haluan ylläpitää joitakin asioita…ja olen nyt paljon entistä 
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motivoituneempi tutustumaan esi-islamilaiseen historiaan. Koen, etten ole Suomen valtavirtaa, 

kun koki ettei moni valkoinen suomalainen hyväksynyt niin sitä sulkeutui omaan kuplaan. 

Somaleille, jos isä on somali, olet sinäkin, mutta suomalaiset kyseenalaistavat enemmän.” (N2) 

Maallistuneella feminismillä voi olla huomattavasti edellistä neutraalimpi suhde uskontoon. Se 

painottaa yhteisön ja kulttuurin vaikutusta naisten oikeuksia edistävänä tai vähentävänä tekijänä. 

Esimerkkinä voi pitää kunkin yhteisön liberaaleja arvoja naisia ja uskontoa kohtaan, jotka voivat 

mahdollistaa feminismin naisten oikeuksien kehittymisen yhteiskunnassa, mutta 

konservatiivisissa ja patriarkaalisissa yhteisöissä tämmöiset kehitysaskeleet ovat vaikeita. 

Voidaan sanoa, että maallistunut feminismi huomioi islamin eri suuntaukset liberaalista 

konservatiiviseen ja maallistuneesta uskonnolliseen, sekä näiden vaikutuksen naisten 

yhteiskunnalliseen asemaan. Haastateltava N2 osittain kuuluu myös tähän kategoriaan, koska hän 

myöntää islamin kulttuurillisen merkityksen somalialaisessa kulttuurissa. Hän on ollut valmis 

sälyttämään ja vaalimaan tiettyjä perinteitä, kuten Idiä, vaikka ei ole henkilökohtaisesti 

uskonnollinen. 

Muslimifeminismi kokee toimivansa uudistavana voimana, joka modernisoi islamilaista 

kulttuuria tuomalla esille ajatuksen varhaisesta islamista, joka ei ollut patriarkaatin muovaama. 

Tämä tukisi ajatusta feministisemmästä, tasa-arvoisemmasta tai kenties matriarkaalisemmasta 

islamista, joka tarjoaisi naisille laajan yhteiskunnallisen liikkumatilan islamilaista identiteettiä 

unohtamatta. Haastateltava N1 toi esille mielipiteitä feminismistä somalialaisessa yhteisössä, joka 

sijoittanee hänet tähän kategoriaan. Hän identifioitui feministiksi, joka kokee islamin oppien 

tukevan monia feminismin puolia. Esimerkkinä voimme pitää haastateltavan N1 antamaa islamin 

ihannetta oppineisuudesta, joka koskee myös naisia. Tämä kulttuurillinen seikka saattaa 

voimaannuttaa somalinaisia kouluttautumaan ja aktivoitumaan yhteiskunnallisesti niin Suomessa 

kuin muissakin maissa.  

”Järjestöissä toimiminen helpottaa naisten asioiden ajamista, ja kouluttautuminen avaa paljon 

ovia. Vanha somalialainen sanonta Aqoon La’aan Waa Iftiin La’aan tarkoittaa, ettei ilman tietoa 

ole valoa.” (N1) 

Hän ilmoitti myös itsenäisen naisen aseman olevan arvostettu asia somalien keskuudessa ja 

miehen rinnalla. Tätä tukisi aikaisemmin esille tulleet esimerkit Somaliasta ja Somalimaasta, 

jossa naisten tietotaitoa ja asemaa arvostettiin varsinkin paimentolaisyhteisöissä, ja voidaan 

tulkita osaksi somalikulttuuria, joka on pysynyt mukana diasporassakin. Se, liittyvätkö tähän 
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islamin opit vai klaanikulttuuri, ei tullut esille. Toinen merkittävä ja ajankohtainen tekijä 

haastateltavalle identifioitua feministiksi on ruskean naisen asema suomalaisessa ja länsimaisessa 

yhteiskunnassa, jossa ihonvärin perusteella niin naiset kuin miehetkin voivat kohdata syrjintää. 

Hän painotti panafrikkalaista identiteettiä, joka on hänelle tärkeä ja usein toimii somalialaisia ja 

muita afrikkalaisia yhdistävänä tekijänä. Hän ei kuitenkaan kertonut suoraan Koraanin tekstien ja 

niiden tulkinnan olevan ensisijainen lähde feminismin toteuttamiselle, mikä erottaa haastateltavan 

islamilaisesta feminismistä. Islamilainen feminismi perustuu naisten haluihin taistella naisten 

oikeuksista Koraanista pohjautuvien islamilaisten oppien osoittamissa rajoissa, joka kuvastaa 

uskonnon ortopraksista puolta. Ortopraksisuus korostaa uskonnossa lakien ja tekojen, eli islamin 

tapauksessa šarian noudattamista, missä sen vastakohta, ortodoksia keskittyy uskomuksiin. 

Martin van Bruinessen painottaa, ettei islam ole kuitenkaan täysin ortopraksinen sen 

merkittävästä roolista huolimatta, koska muslimit osallistuvat erilaisiin keskusteluihin uskonnosta 

sekä tulkitsevat sitä lukuisilla eri tavoilla69. Ortopraksisuutta ei kuulu tulkita islamilaisen 

yhteiskunnan patriarkaatin hyväksymiseksi, koska islamilaiset feministit, kuten edellä mainitut 

feminismin muodot, ajavat naisten aseman vapauttamista oman ideologian avulla ja pohtivat 

naisien asemaa islamilaisessa yhteisössä. Erot muslimifeminismin ja islamilaisen välillä voivat 

olla joissakin tapauksissa hyvinkin pienet, koska molemmissa koetaan Islamin oppien 

muuttuneen miesten käsittelyssä naisten ja yleisen sukupuolten välisen tasa-arvon vastaiseksi70. 

Somalialaisen feminismin käsittely on pitkään ollut vaikeaa. Länsimaissa länsimaisena 

ideologiana ja ilmiönä pidetty feminismi ja sen muodot ovat kärsineet laajaa yleistämistä, johon 

ovat vaikuttaneet niin eurooppalaisten kolonialististen valtojen, kuten Britannian, nationalistinen 

ja individualistinen ajattelutapa, sekä myöhemmin George W. Bushin ja Tony Blairin hallintojen 

sotimat sodat Lähi-idässä. On hyvä muistaa, että somalialaisten naisten tarpeet, aatteet ja 

feministiset tendenssit yleisesti asetetaan laajemman islamilaisen sateenvarjon alle, joka kattaa 

ison määrän erilaisia valtioita, kulttuureja ja kieliä. Edward Said, vaikka hänelläkin oli tapana 

käsitellä orientalismia varsin monoliittimaisena, käsitteli sukupuolien puuttumista länsimaisista 

kuvauksista, jotka keskittyivät itäisiin kulttuureihin. Monien feminismin tutkijoiden mukaan 

Edward Said ei kuitenkaan tutkinut sukupuolta ja feminismiä kovin yksityiskohtaisesti. Hänen 

kirjansa Orientalismi keskittyy lähinnä länsimaiden tapaan hyödyntää orientalistista ajattelutapaa 

siirtomaiden hallinnassa. Britannian rooli kolonialistisena voimana näkyi maan keski- ja 

yläluokan naisten tapana kehittää ja edistää itselleen ominaista feminismiä, johon kuului 

 
69 Van Bruinessen & Allievi 2010: Islamin ortopraksisuudesta 1–2 
70 Ngunjiri 2014: yleiskatsaus neljään feminismin muotoon islamilaisessa maailmassa 22–23  
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kansallismielisiä, individualistisia sekä ammattiin ja koulutukseen liittyviä piirteitä. Reina Lewis 

kuvailee 1800-luvun loppupuolelta lähtien kehittynyttä feminismiä vahvasti sosiaaliseen 

luokkaan ja rotuun perustuvana ideologiana, joka suosi valkoisia länsimaalaisia naisia ja poissulki 

siirtomaiden ”muut naiset”. Musliminaiset usein nähdään hunnutettuna massana, jolta puuttuvat 

tunnustetut sisäiset, usein yksilölliset, erot. Vastaavanlaista narratiiveja on käytetty 1990- ja 2000-

luvuilla länsivaltojen sotiessa muslimienemmistöisissä maissa. Feminismin kohdalla on näin jo 

reilun vuosisadan ajan pätenyt kuviteltu maantieteellinen raja lännen ja idän välillä71.  

Suomalaisessa yhteiskunnassa somalinaiset nähdään usein alistettuina miehilleen, uskonnolleen 

ja kulttuurilleen, ja tie menestykseen on auki vain, jos tämä luopuu huivistaan ja hankkii vähän 

lapsia. Myös länsimaiset ihanteet kouluttautumisesta ja työllistymisestä ovat seikkoja, joiden 

perusteella somalinaisia arvostetaan yhteiskunnassa. Haastateltavista naisista melkein kaikilla oli 

useampi tutkinto, ja he olivat joko töissä tai opiskelivat. Naisten, varsinkin äidin, rooli kodin 

sisällä on suuri somalialaisessa kulttuurissa, vaikka isäkin on rinnalla. Äidit ovat myös 

harvemmin halukkaita muuttamaan takaisin Suomesta, koska lasten koulutusmahdollisuudet ovat 

Suomessa hyvät. Vaikka haastateltavat identifioituivat somaleiksi ja olivat ylpeitä ja 

kiinnostuneita omasta taustastaan, ei kukaan ollut halukas palaamaan Somaliaan. Tähän varmasti 

vaikutti sekin seikka, että haastateltavat olivat Suomessa syntyneitä ja varttuneita, ja tunsivat 

myös suomalaisuuden tärkeäksi osaksi identiteettejään. Haastatteluiden perusteella naisten rooli 

ja vaikutusvalta on kasvanut huomattavasti kodin ulkopuolelle suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Somalitaustaisia naisia on paljon Suomen somalialaisten ja erilaisten muiden suomalaisten 

järjestöjen välistä kommunikointia ja yhteistyötä kannustavissa järjestöissä. Somalinaiset 

pyrkivät aktiivisesti olemaan yhteyksissä suomalaisiin naisiin, mutta usein suomalaiset 

vieroksuvat suoraa yhteistyötä72. 

Nordic Somali Unionin piirissä toimivat naiset ovat onnistuneet hyötymään diasporassa asuvien 

somalien verkostoista tehokkaasti järjestötoiminnan hyväksi. Järjestö, joka pyrkii tuomaan 

Pohjoismaiden somalijärjestöt keskinäisen yhteistyön piiriin, ilmoitti tärkeiksi tehtävikseen 

somalitaustaisten lapsien ja nuorten valistamisen Pohjoismaissa ja kulttuuritarjonnan lisäämisen. 

Tämä osoittaa, että naiset voivat vaikuttaa varsin tehokkaasti ihmisten kehitykseen. Nordic 

 
71 Lewis, Reina 2002: Feminism and Orientalism Vol. 3, Issue 2 (August 2002), pp. 211–219, 
Abu-Lughod 2001: Feminist Studies Vol. 27, No. 1 (Spring 2001), pp. 101 – 113 – Review: “Orientalism” and Middle 
East Feminist Studies, 
Said: Orientalism 5th edition 2003 
72 Mubarak, Nilsson & Saxén 2015: 120–123, 
Juntunen et. al. 1999: 19–20  
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Somali Unionin jäsenet tapasivat hyvinkin aktiivisesti toisiaan ennen pandemiaa, mutta sittemmin 

kommunikaatio on jatkunut aktiivisena sosiaalisen median ansiosta73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Haastattelusta Nordic Somali Unionin edustajan kanssa 23.07.2021 
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5. Suomen yhtenäinen somaliväestö? 

5.1. Klaani-identiteetti eri ikäryhmien silmin 

Koska haastateltavien välillä saattoi olla yli kymmenen vuotta ikäeroa, on tärkeä huomioida 

tämän ryhmän sisällä olevat erot. Diaspora ja monikansallisuus saatetaan kokea eri tavoin 

ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajataustaisten ihmisten keskuudessa. 

Tämä näkyy siinä, miten oma identiteetti koetaan yhtäältä suhteessa somalialaisuuteen ja toisaalta 

suomalaisuuteen. Suomessa varttuneet tai syntyneet somalitaustaiset omaavat rajoitetusti suoria 

kulttuurillisia ja ideologisia yhteyksiä Afrikan sarven alueelle, jolloin myös klaani-identiteetillä 

saattaa olla pieni rooli kunkin yksilön identiteetissä. Erilaiset laajat organisaatiot, jotka yhdistävät 

niin somaleja kuin muitakin väestönosia, kuten muita muslimeja ja kantasuomalaisia, pyrkivät 

tuomaan esille henkilökohtaisen äänen suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityisesti naiset ovat 

pyrkineet hyötymään uudenlaisesta ilmapiiristä nuorten somalitaustaisten aikuisten keskuudessa, 

jota ei perinteinen ajattelutapa välttämättä ohjaa. Somalinaiset ovat pyrkineet kouluttautumaan, 

työllistymään ja mobilisoitumaan suomalaisessa yhteiskunnassa, sekä uudelleen tulkitsemaan 

islamilaisia oppeja, jotka antaisivat näille enemmän liikkumavaraa. Nuorten, noin 20–30-

vuotiaiden somaliaikuisten keskuudessa saattaa ilmetä häpeää vanhemmille sukupolville 

ominaisia piirteitä ja uskontoa tai klaanijärjestelmää koskevia asenteita kohtaan74. Erityisesti 

diasporassa asuvat muslimitaustaiset naiset ovat jakautuneet tästä syystä erilaisiin feministisiin 

suuntauksiin, joita käsittelin alaluvussa 4.3. Tähän varsin aktiiviseen ja integraatiota arvostavaan 

ikäryhmään voimme laskea ympäripyöreästi noin 21–45-vuotiaat haastateltavat. Halu 

integroitumiseen näkyy yleisesti kouluttautumisessa, työllistymisessä ja aktiivisessa 

järjestötoiminnassa. N1 mainitsi oman isänsä olleen ensimmäinen tummaihoinen bussikuski 

Suomessa muutettuaan maahan. Vastaavat elämäntarinat osoittavat ylpeyttä omaan ja oman 

perheen integraation tasoon sekä kykyihin sopeutua uuteen ympäristöön kaikilla haastatelluilla 

somaleilla. 

”Minun isäni on ollut bussikuski. Itse asiassa hän oli ensimmäinen tummaihoinen bussikuski 

Suomessa. Siitä tehtiin joku lehtijuttukin.” (N1) 

Haastelluilla miehillä tuli esiin myös suomalaisen yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet 

tärkeinä integraation edistäjinä. M1 painotti esimerkiksi asepalveluksen merkitystä tapana tavata 

ihmisiä ympäri Suomea eri taustoista.  

 
74 Parekh 2008: 99–103 
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”Olen loppupeleissä iloinen, että päädyin Karjalan prikaatiin Vekarajärvelle, jossa tutustui 

ihmisiin monesta eri paikasta ympäri Suomea. Se oli tärkeää minulle, kun ei minulla ennen sitä 

ollut kavereita muilta paikkakunnilta. Jos olisin mennyt Santikseen, niin ei se olisi ollut sama.” 

(M1) 

Tämä klaanijuttujen käsitteleminen perheiden sisällä saattaa vaihdella paljon. Haastateltava M1 

kertoi, että perheessä ei ole juuri käsitelty klaania. Perustietoja lukuun ottamatta vanhemmat eivät 

ole olleet halukkaita kertomaan lapsilleen yksityiskohtia. Sen sijaan M1 kertoi perineensä 

mentaliteetin, jossa ensisijaisesti ollaan somaleja ja toiseksi muslimeja. Kolmanneksi jokainen 

saa olla mitä haluaa75. 

Haastatteluissa tuli esille ajatuserot eri sukupolvien välillä, erityisesti haastateltujen, noin 20–30-

vuotiaiden ja sitä nuorempien 2000-luvulla syntyneiden välillä, joka auttoi myös kartoittamaan 

eroavaisia käsityksiä klaaneista ja klaani-identiteetistä. Erilaiset alueen sisäiset ja kansainväliset 

tapahtumat ja ovat vaikuttaneet varsinkin tätä nuorempiin, 2000-luvulla syntyneisiin somaleihin. 

Euroopassa sen varsin suuri noin 15 miljoonan muslimin väestönosa on eliitin silmissä aiheuttanut 

uhan länsimaiselle elämäntavalle ja kulttuurille, ja kysymys monikulttuurisen yhteiskunnan 

toimivuudesta on puhuttanut päättäjiä. Tämä teema on monessa maassa kattanut koko poliittisen 

kentän. Muslimit, kuten somalit, on usein nähty olevan vastuussa yhteiskunnan ongelmista. Tämä 

väestönryhmän asettaminen syntipukiksi on monessa suhteessa ruokkinut yhtenäisen muslimi-

identiteetin kehittymistä diasporassa asuvien keskuudessa, joka ei välttämättä olisi ollut 

mahdollista ilman yhteiskunnallista painetta. Myös monet muut identiteettiryhmät ovat kasvaneet 

vastaavista syistä vastaavissa ympäristöissä. Muslimi-identiteetin rinnalla tällaiseksi voimme 

laskea viime vuosina Suomessakin vahvistuneen mustan kulttuurin ja identiteetin, joka yhdistää 

tummaihoisia eri puolilta maailmaa. Termin ”muslimi” saatua negatiivisen konnotaation 

länsimaisissa yhteiskunnissa Iranin vallankumouksen vuosina 1978 ja 1979, Arabien-Israelin 

konfliktin tai viimeisen kahden vuosikymmenen terrorisminvastaisen sodan kaltaiset tapahtumat 

ovat kohottaneet muslimi-identiteettiä, ja yhtä useammalle se on merkinnyt henkilökohtaista 

ylpeydenaihetta, joka yhdistää yksilön muihin saman uskonnon ja yhteiskunnallisen aseman 

omaaviin. Parekh vertaa tätä Venäjän vallankumoukseen 1917, ja millainen merkitys sillä oli 

Euroopan vasemmistolle ja sosialisteille76. 2000-luvulla oman identiteetin kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen ovat vaikuttaneet myös sosiaalisen median ja erilaisten taivaskanavien tulo 

 
75 Haastattelusta M1 kanssa 10.07.2020 
76 Parekh 2008: 99–103 
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markkinoille. Tästä syystä 2000-luvulla syntyneet ja varttuneet ovat erityisesti omaksuneet 

erilaisten medioiden käytön osana vaikutteiden keräämistä ja identiteettiensä rakentamista.  

Suomalaisen ja länsimaalaisen median silmin somalit nähdään usein negatiivisessa valossa ja 

saatetaan yhdistää konservatiiviseen Islamiin, ympärileikkauksiin, laittomaan maahanmuuttoon, 

työttömyyteen ja muihin tekijöihin, jotka eivät ole sopivia liberaalissa länsimaisessa 

yhteiskunnassa. Klaani on usein tuntemattomampi tekijä, josta ei suomalaisessa yhteiskunnassa 

julkisissa yhteyksissä puhuta. Tämä lähestymistapa voi myös somalien kesken aiheuttaa eriäviä 

mielipiteitä somalialaisuudesta puhuttaessa, ja onkin yleistä, että jotkut somalit erottautuvat 

muista jollakin tavalla. Identifioitumisen vastakkainasettelua (englanniksi Contra-identification) 

saattoi havaita eri ikäluokkien välillä johtuen ideologisista eroista, jotka joko lähennyttävät eri 

ryhmiä ja yksilöitä somalialaisen tai länsimaisen kulttuurin ja yhteiskunnan ideaalien kanssa. 

Esimerkkeinä voi olla suhtautumista klaaniin, uskontoon tai koulutukseen, koska näitä tekijöitä 

saatetaan myös suomalaisten silmissä pitää niinä tärkeinä tekijöinä, jotka mahdollistavat kunkin 

somalitaustaisen hyväksynnän yhteiskunnassa. Haastatteluissa pystyi havaitsemaan tarpeita 

loitontaa itseään joistakin somalilalaisen yhteiskunnan piirteistä ja lähentyä toisten somalialaisten 

(tai suomalaisten) piirteiden kanssa. Ei vain saadakseen hyväksynnän suomalaisilta, mutta myös 

profiloituakseen tiettyyn ryhmään somalialaisten keskuudessa77. Eroja eri sukupolvien 

näkemyksissä varmasti on, tosin haastateltavien ollessa 20–30-vuotiaita, ei suuria eroavaisuuksia 

näiden välillä ollut. Länsimaissa varttuneina haastateltavien arvopohja on aikaisempiin 

sukupolviin nähden usein erilainen, mutta sen esilletuominen haastatteluissa osoittaa myös halua 

erottautua muista somaleista ja ikäluokista. Tähän voivat vaikuttaa niin koulujärjestelmän 

tarjoama terveysvalistus kuin nuoret vanhemmat, jotka niin ikään omaksuivat paljon uutta 

länsimaisesta yhteiskunnasta.  

”Tämä yksi tuntematon vanhempi somalimies tuli kerran luokseni ja alkoi vitsailla vievänsä tytön 

Somaliaan oppimaan paikallisista tavoista ja myös samalla leikkauttavansa hänet. Tämmöiset 

asiat ovat tabuja meille. Hän luuli, etten tietäisi näistä asioista, mutta tiesin asiasta. Vanhemmat 

joskus luulevat, että me nuoremmat emme tietäisi asiasta. Mutta kerroin olevani järjestöstä, 

jolloin hänen ilmeensä muuttui täysin. Toivon, että muutin hänen mielipiteitään.” (M2) 

Diasporassa asuvat saattavat osallistua päätöksentekoon, politiikkaan ja järjestötoimintaan niin 

omassa kotimaassaan kuin perheen alkuperämaassakin lukuisilla eri tavoilla somaliväestön 

 
77 Farah et. al. 2007: 78–88 
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aseman edistämiseksi kuin alkuperämaansa jälleenrakentamisessakin. Käytän tässä tilanteessa 

ympäripyöreää termiä alkuperämaa, koska eri somalit saattavat identifioitua esimerkiksi 

Somalimaan somaleiksi tai Somalian somaleiksi. Yhtenä esimerkkinä voimme pitää Lontoossa 

toimivaa ATM-järjestöä (Anti-Tribalism Movement), joka pyrkii toiminnallaan valistamaan 

nuoria somalilaisia niin Britanniassa kuin Somaliassakin heimokuntaisuuden haittapuolista. 

Järjestön asiantuntijoiden mukaan tämä heimokuntaisuuteen suhtautuminen on yksi seikka, joka 

erottaa eri sukupovia ja ikäluokkia, ja on yksi Somalian vaikean lukkotilanteen syistä78. 

Myös suomalaisissa somalijärjestöissä ja muissa arkielämän tilanteissa on törmätty tilanteisiin, 

joissa heimokuntaisuus on eronnut eri sukupolvien välillä. Esimerkiksi haastattelussa Suomen 

Somalia-verkoston edustajan perusteella somalien keskuudessa on kannettu huolta teini-ikäisten 

radikalisoituvista mielipiteistä.  

”Meillä työskentelevät ovat monet juuri 25-vuotiaita, ja he ovat huolissaan noin kymmenen vuotta 

nuoremmista, jotka tulevat sieltä. He eivät tuo asiaa julki. Ja olisi hyvin tärkeä suomalaisen 

keskustelun kannalta huomioida, että he ovat itse huolissaan, koska nythän asettelu menee 

selkeästi siihen, etteivät he ole lainkaan kiinnostuneita siitä, mitä nuoret puuhastelevat, kun usein 

uutisissa ilmenee, että joku maahanmuuttaja on vain tehnyt jotakin jossakin…, kun heidän 

kanssaan keskustelee, niin totta kai he ovat huolissaan…, että tunnistavat ne kohdat, joissa voi 

mennä pieleen”79. 

Tätä seikkaa ei ole Suomen viranomaiset huomioineet tarpeeksi, ja valistustyö on jätetty suurilta 

osin somalien ja somaliasioita ajavien järjestöjen vastuulle80. Haastateltava M3 valotti hieman 

lisää, miten nämä näkemyserot ilmenivät. Hänen mukaansa yksi tekijä perinteiden ja 

ideologioiden muovautumiseen vaikuttavat jo edellä mainittu vahvasti somalilainen 

elinympäristö, jossa kaveripiirit muodostuvat vahvemmin muista somaleista. Tähän vaikuttaa 

osittain myös vanhempien esimerkki, joka osoittaa suuria eroja eri vanhempien ja ikäpolvien 

välillä, ja siinä, miten merkittävänä somalialaisuus ja oma heimo tai klaani nähdään sosiaalisia 

suhteita solmiessa.  

”Täällä kun näen heitä Itä-Helsingissä, niin kyllä ne hengailevat omien kanssa. En tiedä sitten, 

miten he heimoja suosivat… Ne ovat lapsuuden kavereita, joille myös heimot merkitsevät.” (M3) 

 
78 The ATM haastattelusta 28.04.2021 
79 Suomen Somalia-verkoston haastattelusta 10.06.2021 
80 Lee 2008: 2–7, 
The ATM haastattelusta 28.04.2021 
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Haastateltava toi esille esimerkin, miten hän oli itse kokenut eroavan ajattelutavan nuorilla 

helsinkiläisellä nuorisotalolla.  

”Noin 2000 syntyneet, jotka välillä näen haukkuvan toisiaan ja tuntevan ylemmyydentunnetta. 

Sinä olet tuosta heimosta…, että ne tuo historian esille. Se on aika huolestuttavaa. Kun kerran 

kävin nuorisotalolla noin kaksi vuotta sitten. Ne olivat just alaikäisiä silloin, 16–17-vuotiaita. 

Kun ne pelasivat Fifaa, niin se sanoi sinun olevan sitä heimoa. Hyvä, että sinä häivyt… Se on 

huolestuttavaa, että se normalisoituu nuorten keskuudessa.” (M3)  

Nämä eri ikäluokkien käsityserot somalialaisuudesta ja klaaneista osoittavat sen, että kansallisesta 

kulttuurista ja identiteetistä korostetaan joitakin puolia enemmän kuin muita. Teini-ikäisten 

korostaessa klaani-identiteettiä ja mahdollisesti konservatiivisempaa islamin tulkintaa siinä 

rinnalla osoittaa, että näistä on kehittynyt tärkeitä somalialaisuuden ja henkilökohtaisen 

identiteetin rakennuspalikoita monien muiden tekijöiden kustannuksella. Haastateltavat sen sijaan 

puheissaan korostivat enemmän monikulttuurisuutta, transnationalismia ja jopa suomalaisuutta, 

sillä näissä ympäristöissä he ovat saattaneet menestyä opintojen, töiden ja sosiaalisen elämän 

saralla. Tässä voimme palata transnationalismiin ja siitä johtuvaan Mobility capitaliin, joita 

käsittelin aikaisemmin kappaleessa 4.1. Emme voi ottaa huomioon puhtaasti elinympäristöä, 

kulttuuria ja sitä maata, jossa kukin yksilö on varttunut, koska sekä 15- että 25-vuotias yksilö on 

saattanut syntyä ja viettää koko elämänsä Suomessa. Siksi kokemukset ja ympäristöjen tarjoamien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen on erityisen merkittävä tekijä eri ikäpolvia tutkiessa ja 

vertaillessa.  

M4 tuo esille teini-ikäisten vahvistuneen klaani-identiteetin taustalla olevan klaanijärjestelmään 

perustuva aluepolitiikka Somaliassa.  

”Nuorten klaanikäsitys perustuu länsimaiseen vaikutukseen meidän poliittiseen 

järjestelmäämme…elikkä viime vuosina meillä on vahvistunut federalismi…eli klaanit ovat 

järjestäytyneet entistä vahvemmin, ja klaaniryhmittymille on perustettu tällaisia 

klaaniosavaltioita.” (M4)  

M3 kertoo hänen ikäryhmänsä kaveripiirien olevan yleisesti huomattavasti nuorisoa 

sekoittuneempia ja eri ryhmien läheisempiä. Yksi esimerkki on murteiden sekoittuminen, joka 

osoittaa esimerkiksi somalimaalaisten ja eteläsomalialaisten läheisemmän yhteiselon joissakin 

ikäluokissa. Vaikka yhteiselo on yleisesti rauhanomaista, saattaa hän lähestyä varovaisesti 
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esimerkiksi muualta Somaliasta tulevia naapureita. Vaikka klaanit mielletään yhtenäisiksi 

yksiköiksi, kertoi M3 konflikteja ilmenevän myös joidenkin klaanien alaryhmien kesken.  

5.2. Somalien kansallinen identifioituminen 
 

Kuva 4: Nimco Happyn globaalin hitin Isii Nafta/I love you more than my life musiikkivideossa käytetty 
urheiluasu Somalian lipun väreissä81. 

Kansallinen identiteetti muodostaa arvostetun tekijän yhdistämään yksilön saman kansallisen ja 

poliittisen järjestelmän jäseneksi. Se on usein merkittävä tekijä yksilön identiteetissä, ja sitä 

voidaan tuoda esille erilaisen symboliikan avulla. Erityisesti tämä näkyy urheilussa, joka 

järjestetään kansallisia rajoja mukaillen. Nuorilla somaleilla tämä voi näkyä esimerkiksi Somalian 

lipun värien esittämisellä vaatetuksessa esimerkiksi vaaleansinisten urheiluvaatteiden muodossa, 

jossa ilmenee maan nimi ja kenties lipun valkoinen tähti. Tämä ei aina kuitenkaan Somalian 

tapauksessa yhdistä eri ryhmiä vaan erottavat ne toisistaan. Alueelliset erot ja kansallinen ylpeys 

voivat näkyä diasporassa koko elämänsä eläneiden keskuudessa. Haastateltava M2 on 

somalimaalainen nuori mies, joka on havainnut somalinkielisen väestönosan sisällä syntyneitä 

politisoituneita identiteettirajoja pukeutumistottumusten perusteella. 

 
81 Nimco Happy: Isii Nafta/I love you more than my life, https://www.youtube.com/watch?v=b1jjo2XXk50 
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Varsinkin eteläsomalialaiset erottavat, koska heillä on paljon vaaleansinisiä paitoja ja muita 

vaatteita, kuten verryttelypukuja. Siitä huomaa, että henkilö on varmasti eteläinen. (M2) 

Alueellinen identiteetti voi näkyä vastaavalla tavalla kansallisia symboleita näyttämällä, kuten 

(etelä-)somalialaisillakin. M1 kertoi varttuneensa kotona, jossa Ogadenin lippua pidettiin seinällä. 

Hänen molemmat vanhemmat ovat Etiopian puolelta, joka merkitsee verrattain vähäisiä 

sukuyhteyksiä Somalian valtion puolelle. Hän edustaa regionalistista identiteettiä, joka ilmenee 

aika yleisenä haastateltavien keskuudessa.  

”Muistan kun olin nuori, niin meillä oli Ogadenin lippu kotona. Nyt ei ole varmaan kymmeneen 

vuoteen enää ollut. En tiedä onko se jossakin kellarissa, mutta ei sitä ikinä tiedä.” (M1) 

Merkittävää on muistaa, ettei kaikkien somalien sukujuuret sijoitu Somalian valtion rajojen 

sisäpuolelle. Haastateltava M1 on hyvä esimerkki tästä, koska hänellä ei juuri Somaliassa ole 

sukua.  Kun hän kertoi olevansa kiinnostunut näkemään sukunsa kotimaan, painotti hän 

nimenomaan mahdollisuutta käydä Etiopian puolella Ogadenin alueella.  

”Just sieltä (Ogadenista) minun molemmat vanhemmat ovat, ettei minulla paljon sukua Somalian 

puolella ole.” (M1) 

Klaanien merkityksen politisoituminen ja muuttuminen näkyy erilaisten kansallisten symbolien, 

kuten lippujen ja itsenäisyyspäiväjuhlien tapaan, ja rajalinjojen vetämisessä. Enää ei välttämättä 

kysytä, mistä klaanista kukin somali on vaan miltä alueelta. Klaanin elinalueen kutsuminen 

valtioksi, kuten Somalimaaksi, Puntmaaksi, Ogadeniksi tai Somaliaksi, muuttaa klaani-

identiteettiä huomattavasti politisoituneempaan suuntaan. Suuret klaanit ovat tarjonneet 

historiallisesti omille ihmisilleen suojelua, joka asettaa somalinkielisen alueen yhdistämisen 

hyvin vaikeaan valoon. Valtiot ja osavaltiot ovat vahvasti klaanirajojen muovaamia, ja kukin 

omaa oman poliittisen järjestelmän ja identiteetin82. Tämä politisoitunut klaanikäsitys näkyy 

kansallisen somalialaisen identiteetin heikkenemisellä, koska yhä useampi saattaa käyttää omalle 

osavaltiolleen ja klaanilleen ominaista symboliikkaa ja identifioitua sen mukaisesti eikä Somalian 

puolesta. 

”Klaanijärjestelmän politisointi on huomattavasti aggressiivisempaa nykyään kuin ennen, ja nyt 

porukkahan liputtaa nyt oman osavaltion lippua ja vasta toiseksi Somalian lippua.” (M4) 

 
82 Suomen Somalia-verkoston haastattelusta 20.08.2021 
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Kanssakäymisessä tämä politisoitunut klaanikäsitys voi näkyä myös suorina kysymyksinä kahden 

tai useamman somalin kesken, miltä alueelta kunkin perhe tai suku on peräisin. Vaikka tämä ei 

kuulosta pyrkimykseltä kysyä suoraan toisen somalin klaania, voi kunkin klaanin usein sijoittaa 

suoraan jollekin hallinnolliselle alueelle. Hallinnolliset alueet ovat varsin tarkkaan klaanirajojen 

muovaamia83. 

Somalian jakautuessa kolmeen käsitteelliseen osaan (Somalimaahan, Puntmaahan sekä Etelä- ja 

Keski-Somaliaan) jokaisella alueella on lukuisa määrä pienempiä hallinnollisia alueita, joiden 

takana on usein jonkin klaanin johto. Puntmaan autonomia yleisesti ottaen perustuu darodilaisen 

Majerteen-ryhmän enemmistöasemaan, joka vahvistui 1990-luvun alussa ulkomailla asuneen 

Majerteen-sivistyneistön paluumuutolla Puntmaan alueelle, sekä Harti-ryhmän asemalla 

Puntmaan valtioelimissä.84. Samoin Somalimaa on vahvasti Isaaq-klaaniin kuuluvien ryhmien 

asuttamaa, vaikka Sanaagin alueella onkin selkkaus, koska Puntmaasta peräisin olevan 

Warsangeli-ryhmän edustajien toimesta perustettu minivaltio Maakhir pyrkii saavuttamaan 

itsemääräämisoikeuden Somalimaan alueella85. Etelässä Mogadishun ulkopuoleiset hallintoalueet 

Bay ja Bakool ovat klaanijärjestelmään perustuvien militanttiryhmien toiminta-aluetta, joiden 

vaikutusvalta vahvistui vuosituhannen alussa nälänhädän vuoksi. Tämä osoittaa edellisten 

esimerkkien rinnalla nyky-Somalian koostuvan pienistä alueellisista klaanivaltioista, jotka 

heikentävät keskus hallinnon kykyjä yhdistää koko väestö86.  

Kansallinen identiteetti saattaa muovautua suuresti enemmistön painostuksesta. Haastattelussa 

M1 kanssa kävi ilmi, että muiden ihmisten mielipiteet vaikuttavat siihen, voiko hänet mieltää vain 

somaliksi vai suomalaiseksi somalialaisuuden rinnalla. Kulttuuri, johon suomalainen 

koulujärjestelmä on haastateltavan kohdalla vaikuttanut, on hänen omasta mielestään erottanut 

hänet monista muista maailman somaleista ja osoittaa hänen suomalaisuutensa. Erilaiset 

valtaväestön mielipiteet, kuten avoimuus, rasismi tai muut ennakkoluulot vaikuttavat siihen, 

halutaanko joidenkin yksilöiden kohdalla identifioitua enemmän somaleiksi vaiko suomalaiseksi. 

Somalialaisuuteen on vaikuttanut haastateltavan mukaan paljolti kieli, joka yhdistää häntä muihin 

Suomessa asuviin somaleihin, vaikkei hänen perheensä muuten olisi Somalian alueelta vaan 

Etiopialle kuuluvasta Ogadenista. Somalilaisuus, joka yhdistää ihmisiä eri puolilta 

somalinkielistä aluetta, onkin enemmän etninen ja kulttuurillinen identiteetti, koska se ei kata 

 
83 Oldstrong: Growing up as a Somali in the UK, https://www.youtube.com/watch?v=KOVRGz5H4c4 
84 Lewis 2002: 286–290 
85 Ingriis 2018: 66 
86 Lewis 2002: 303 
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alleen kaikkia somaleja poliittisessa ja kansallisessa mielessä. Syinä voivat olla muun muassa 

menneisyyden konfliktit, jotka ovat etäännyttäneet eri ihmisryhmät toisistaan poliittisesti.  

Bhikhu Parekh painottaa, miten jokin yhteiskunnallinen kriisi ja sitä seurannut kansallinen trauma 

voi vaikeuttaa kansallisen yhtenäisyyden rakentamista. Somalian tilanteessa sen sisällissota ja sitä 

edeltänyt hyvin politisoitunut klaanipolitiikka Siad Barren alaisuudessa piirsi syviä rajalinjoja 

maan eri ryhmien ja maantieteellisten osien välille. Vaikka klaani-identiteettiä ei pidetä kovin 

vahvana nykypäivän nuorempien keskuudessa, on sekin yksi tapa identifioitua somaliksi. 

Somalien yleisesti kuuluu olla jonkun klaanin jäseniä, joka erottaa heidät muista kansoista, mutta 

tästä syystä klaani voi niin erottaa kuin yhdistääkin somaleja87. Somalimaan ja muun Somalian 

välinen konflikti on myös aiheuttanut jakolinjoja Suomessa, jossa paikallisten järjestöjen nimissä 

usein ilmenee Somalia, mutta ei Somalimaata. Kansallinen identiteetti näkyy siinä, kun 

somalimaalaiset kokevat oman maansa muusta Somaliasta eriäväksi. Suomen Somalia-verkoston 

nimen kohdalla, joka englanniksi on Finnish Somalia Network, somalimaalaiset ovat yhdistäneet 

nimen koskemaan vain Somaliaa, vaikka yhteistyö- ja kehitysapuprojekteja on saattanut olla 

myös Somalimaan alueella88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Parekh 2008: 65 
88 Suomen Somalia-verkoston haastattelusta 10.06.2021 
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6. Loppupäätelmät 
 

Somalien saapuessa Suomeen 1990-luvun alusta lähtien toivat nämä myös osiaan kulttuuristaan 

sekä yhteiskunnallisista rakenteistaan ja hierarkioistaan mukanaan uuteen kotimaahansa. Erittäin 

merkittävä osa perustuu kansalle ominaiseen klaanijärjestelmään, joka niin yhdisti kuin erottikin 

somaleja toisistaan. Se toimi linkkinä omiin sukujuuriinsa ja kotimaahansa. Klaanista voi olla 

ylpeä, kuten kuka tahansa omasta perheestään tai suvustaan, ja jopa negatiivisesti klaaniajatteluun 

suhtautuvat kertoivat pitävänsä oman klaanin tuntemista tärkeänä osana oman suvun tuntemusta. 

Tämä esimerkiksi näkyi siinä, että haastattelijat olivat valmiita kertomaan perusteet omille 

lapsilleen, jotta nämä tietävät mistä on kyse. Oman klaanin jäsenet saattoivat usein vielä 1990-

luvulla auttaa uutta yksilöä aloittamaan uuden elämän diasporassa, tosin tämä on sittemmin 

hiipunut kunkin vastaanottajamaan viranomaisten merkityksen kasvaessa maahanmuuttajien 

vastaanottamisessa ja integroimisessa. Klaanijärjestelmä on myös vahvasti sidoksissa 

somalialaisten hengellisessä elämässä, koska klaanien päät usein toimivat uskonnollisina 

johtajina. Tämä perinteisemmäksi luokiteltava somalialaisten suosima uskonnollinen hierarkia ei 

ole heikentynyt, vaikka konservatiivisempi Islamin tulkinta onkin levinnyt Arabian niemimaalta. 

Yhtäläisyyksiä somalien harrastamalla perinteisellä suufilaisuudella ja klaani-identiteetillä on esi-

isien ja perheen vanhempien arvostaminen, jotka yhdessä tukevat patriarkaalista järjestelmää. 

Yhdistävä tekijä on kaikille somaleille ominainen tarve kuulua johonkin klaaniin.  

Aikaisemmin klaanijärjestelmä toimi lähinnä omien sukujuuriensa jäljittämisen välineenä, mutta 

kolonialismin, sosialismin ja sisällissodan myötä klaani-identiteetti sai vahvasti politisoituneen 

sävyn, ja eri klaanien elinalueista tuli pian uuden Somalian hallintoalueita, joiden kanssa täytyy 

diplomaattisesti toimia niin Somalian sisäisessä politiikassa kuin kehitysyhteistyönkin vuoksi 

ulkomaisten järjestöjen toimesta. Suomen valtion ja suomalaisten järjestöjen täytyy tulla toimeen 

somalialaisen klaanijärjestelmän kanssa, jotta avustus ja kehitystyö Afrikan sarvessa toimisi. 

Klaanien aseman politisoituminen paikallisella ja kansallisella tasolla on vaikuttanut myös 

diasporassa asuvien asenteisiin. Tutkimus toi esille toistuvasti aikuisten huolen radikalismin ja 

ahdasmielisyyden kasvua kohtaan teini-ikäisten keskuudessa, joissa tämä politisoituneempi 

klaaniajattelu on alkanut aiheuttaa jakolinjoja eri ryhmien välille. Myös huoli Suomen 

viranomaisten tietämättömyydestä asiaa kohtaan tuli esiin. Vaikka teini-ikäisten tarkoituksena on 

löytää puristinen somalialainen klaaniajattelu, on sen innoittajana toimiva Somalian hajottaminen 

hallintoalueisiin hyvin vahvasti länsimaista perua.   
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Somalien keskinäisessä kanssakäymisessä tämä klaanien politisoituminen näkyy muun muassa 

seuraavilla tavoilla. Yksi somali ei enää kysy toisen klaania tai perhettä vaan aluetta, jolta tämän 

perhe on kotoisin. Usein alue, kaupunki tai hallinnollinen alue on liitettävissä suoraan klaaniin ja 

sen asuinalueeseen. Toinen tapa on tunnistaa somali tämän aksentista tai murteesta. Vaikka 

somalin kieltä pidetään hyvin homogeenisenä eikä suuria murre-eroja löydy, on selkein jako 

englannin kielen vaikutuksessa olleen pohjoisen ja italian kielen vaikutuksessa olleen etelän 

välillä. Tämän ohella on kullakin klaanilla erilaisia omia koodikieliä, joilla nämä tunnistavat 

toisensa ja kommunikoivat keskenään. Tämä voi aiheuttaa hajontaa somalien keskuudessa myös 

Suomessa ja asettaa eri yksilöt erilaiseen asemaan. Heimokuntalaisuus ei ole siis kadonnut 

diasporassa asuvien keskuudessa, jonka voi todistaa myös The ATM:n kaltaisten järjestöjen 

olemassaolo ja merkitys somaliyhteisön piirissä.  

Haastateltujen parissa oli hieman hajontaa sen suhteen, missä valossa klaanijärjestelmä nähtiin. 

Negatiivisessa valossa nähtiin muun muassa oman klaanin mahdollisuus estää tai paheksua 

henkilökohtaista päätöstä sen suhteen, kenen kanssa voi avioitua. Aikaisemmin oli yleistä 

avioitua omasta klaanista tulevan kanssa, mutta sittemmin on myös erilaiset seka-avioliitot 

yleistyneet diasporassa asuvien keskuudessa. Haastateltavia miehiä ja naisia yhdisti ikähaarukka, 

jonka vuoksi näiden elämänkokemukset kohtasivat varsin selvästi. 1990-luvulla Suomeen pieninä 

muuttaneet tai niihin aikoihin Suomessa syntyneet somalit kuuluvat ensimmäiseen ikäpolveen, 

joka on käytännössä koko elämänsä kokenut Suomessa, käyden täällä koulut ja kartuttaen 

sosiaalista pääomaansa uudessa kotimaassaan. Tämän elämänsuunnan merkitys näille somaleille 

on muuttanut käsitystä klaanista, joka on saattanut joissakin asioissa huomattavasti rajoittaa 

yhteiskunnallista liikkuvuutta ja mahdollisuuksiin tarttumista. Siksi klaani saatetaan nähdä 

negatiivisessa valossa ja se nähdäänkin menneisyyden jäänteenä. Tästä huolimatta halutaan usein 

nostalgian ja oman henkilökohtaisen identiteetin vuoksi säilyttää osia somalialaisesta kulttuurista 

ja identiteetistä, joista voi olla ylpeä. Klaanien merkitys saattaakin täten palata osittain 

alkuperäisille juurilleen, jossa se nähtiin omien sukujuurien tutkimisen välineenä eikä poliittisena 

ajattelutapana, jolla erotetaan somaleja toisistaan. Naisten kohdalla tämän ohella erilainen muu 

kodin ulkopuolinen toiminta, kuten järjestötoiminta on voimaannuttanut ja tarjonnut 

somalinaisille uudenlaisen sosiaalisen aseman uudessa kotimaassa, jollaista ei aikaisemmin 

välttämättä olisi ollut miesvaltaisen klaanijärjestelmän keskellä.  

Loppupäätelmänä voi ajatella, että klaanin merkitys on heikentynyt ikäluokassa, johon 

haastateltavat kuuluvat, mutta se on myös etäännyttänyt heitä niin vanhemmista ikäluokista kuin 

myös teineistä, jotka luovat omaa identiteettiään politisoituneemman klaani-identiteetin kautta. 
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Tämän vuoksi klaanijärjestelmä ei tule poistumaan kokonaan diasporassa asuvien keskuudesta 

vaan se tulee löytämään uusia yhteyksiä ja enenevissä määrin globaalimpia tapoja kehittyä 

somalialaisen ja länsimaisen poliittisten ja sosiaalisten ajattelutapojen puristuksissa. Diasporan 

myötä klaaneista on tullut hyvinkin globaaleja yhteisöjä merkittävällä tavalla myös joustavan 

sosiaalisen liikkuvuuden avulla, jonka näki myös siitä, että haastateltavilla oli sukua lukuisissa 

maissa sekä siitä, miten laajasti järjestöt saattoivat toimia yli valtiorajojen. Tämä on se pelikenttä, 

jonka ehdoilla klaani-identiteetti tulee somaleilla muokkautumaan tulevaisuudessakin. 
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