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Helsingin somalit arvostavat hyvää elämänlaatua: haasteita löytyy erityisesti 
työllistymisessä ja koulutuksessa 
 

 
Helsingissä asuvat somalit arvostavat kaupungin sosiaali -ja terveyspalveluja sekä 
turvallisuutta. Helsinkiin kuulumisen tunnetta vähentävät kuitenkin heikko työllisyystilanne sekä 
arjessa koettu syrjintä. Tulokset selviävät tänään julkaistusta "Somalis in Helsinki"-raportista.  
 
Raportin on rahoittanut Open Society Foundations -säätiö ja se on osa säätiön 
euroopanlaajuista hanketta. Raportissa selvitettiin Helsingissä asuvien somalialaisten elinoloja 
muun muassa työllisyyden, koulutuksen, terveyden, osallistumisen sekä identiteetin ja 
kuulumisen tunteen kautta.   
 
"Koulutus ja työllistyminen ovat ydinasioita, jotta Helsingissä asuvat somalialaiset voivat 
osallistua aktiivisina ja yhdenvertaisina yhteiskunnan rakentamiseen.  Paljon hyvää työtä on jo 
tehty kotouttamisessa, mutta raportti tuo esiin osa-alueita, joissa löytyy parannettavaa", 
kommentoi Nazia Hussain, Open Society Foundations -säätiön projektijohtaja.  
 
Raportti antaa suosituksia Helsingin kaupungille ja alueen toimijoille, muun muassa siitä, miten 
syrjinnän vastaista viranomaisseurantaa voitaisiin kehittää yhteistyössä 
maahanmuuttajayhteisöjen kanssa.  
 
”Maahanmuuttajaväestön kasvu on keskeisin Helsinkiä ja koko pääkaupunkiseutua muokkaava 
väestötrendi ja kasvutekijä.  Helsingin kaupunki haluaa olla mallikaupunki syrjinnän vastaisessa 
työssä, joten meillä tulee olla nollatoleranssi somaliyhteisöön ja kaikkiin muihinkin kohdistuvaa 
syrjintää kohtaan.  Haluamme, että täällä asuvat somalitaustaiset tuntevat itsensä 
helsinkiläisiksi, ja  heidän seuraavilla polvillaan on hyvä tulevaisuus nykyistä 
monimuotoisemmassa Helsingissä”, totesi Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. 
 
Raportin muita tuloksia: 
 
Helsingissä asuvat somalit ovat tyytyväisiä kaupungin asuntopolitiikkaan ja palveluihin, joilla 
edistetään monipuolista asukasrakennetta ja vähennetään alueiden sosioekonomista 
yksipuolistumista.  
 
Tutkimukseen osallistuneet somalitaustaiset kokivat, että heihin kohdistuu voimakkaita 
ennakkoluuloja sekä asenteita, jotka heikentävät osallisuuden kokemusta laajempaan 
yhteiskuntaan, vaikka omassa yhteisössä yhteenkuuluvuuden tunne on paikoin vahva.  
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Riittävän varhainen neuvonta suomalaisesta koulujärjestelmästä voisi edistää somali-ja muiden 
maahanmuuttajalasten koulupolun sujumista ja parantaa oppimistuloksia. 
 
Suomen kansalaisuuden saaminen on tärkeä, muttei riittävä kotoutumisen väline. 
Kansalaistamisen tueksi tarvitaan muun muassa työllistymisen ja koulutuspolkujen 
parantamista.   
 
Raportissa suositellaan lisäksi, että kaupunki kiinnittäisi huomiota asukasrakenteensa 
monimuotoistumiseen sekä monenlaisten identiteettien rakentumiseen. 
 
 
Lisätiedot: 
tiedotuspäällikkö Eleanor Kelly, Eleanor.Kelly@opensocietyfoundations.org,  
puh + 44 755 7900 697 
 

Tapio Kari, tapio.kari@hel.fi + 358 40 844 6015 
 
 
Lisätietoja toteutuksesta: 
 
Somalis in Helsinki -raportti on osa At Home in Europe -projektia. Somaleiden elinoloja koskevat 
raportit toteutetaan myös Amsterdamista, Kööpenhaminasta, Leicesteristä, Lontoosta, 
Malmöstä sekä Oslosta. Somalis in Helsinki on ensimmäinen raportti eurooppalaisessa 
kokonaisuudessa. Helsingin raporttia varten tehtiin asiantuntija- ja fokusryhmähaastatteluja 
joulukuun 2012 sekä helmikuun 2013 välillä. 
 
Helsinkiä koskevan raportin on julkaissut ja rahoittanut Open Society Foundations- säätiö. 
Tutkimuksen toteutuksesta on vastannut Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos, jossa 
vastuullisena tutkijana on ollut Marja Tiilikainen ja tutkijana Abrirashid Ismail. Open Society 
Foundations vastaa raportin sisällöstä täysin. 
 
 
At Home in Europe tekee tutkimus -ja vaikuttamistyötä edistääkseen heikossa asemassa 
olevien yhteisöjen osallisuutta Euroopassa. Projektissa edistetään kaupunkilaisten ja 
paikallistason vuorovaikutusta.  Projekti tuo esiin yhteisöjen arjen kokemuksia sekä haasteita, 
joita kaupungeilla ja viranomaisilla, järjestöillä sekä yhteisöillä on palvelujen kehittämisessä ja 
yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisessa. Projektin kotipesä on Open Society Foundations. 
www.opensocietyfoundations.org 
 
Lisätietoa suomeksi: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/home-europe-promoting-inclusion-finn-
20130830_0.pdf 
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