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Tiivistelmä 

 

Tutkielmassani tutkin sitä, millaisia sosiaalipalveluja syrjäytymisvaarassa olevat tai jo mah-

dollisesti syrjäytyneet radikalisoituneet muslimitaustaiset maahanmuuttajat kokevat tarvit-

sevansa, saivatko he tarvitsemiaan palveluita ja millaisia kokemuksia heillä oli sosiaalipal-

veluista. Tämän lisäksi selvitän myös sitä millaisia kokemuksia heillä oli muslimiyhteisön ja 

oman etnisen yhteisön tarjoamasta tuesta.  

 

Tutkielmani keskeisiä käsitteitä ovat kotoutuminen, maahanmuuttajien kanssa tehtävä so-

siaalityö ja sosiaalipalvelut, syrjäytyminen sekä radikalisaatio. Tutkielmani on laadullinen 

tutkimus ja toteutin tutkielman kirjallisuuskatsauksena, johon yhdistin laadullista aineistoa. 

Laadullisen aineiston sain haastattelemalla teemahaastattelun keinoin kahta Suomessa asu-

vaa nuorta aikuista muslimia, joita suojelupoliisi eli SUPO ja mahdollisesti oma yhteisö on 

pitänyt radikalisoituneina.   

 

Tutkielmani perusteella kävi ilmi, että vaikka suomalainen yhteiskunta tähtää maahan-

muuttajien kototutumiseen, yhteiskuntaan integroitumiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin eri toimenpitein niin silti on syrjäytymisvaarassa olevia tai mahdollisesti jo syrjäy-

tyneitä muslimitaustaisia maahanmuuttajia, jotka eivät saa kaipaamiaan ja tarvitsemiaan 

sosiaalipalveluja. Heidän kohdallaan myös muslimiyhteisön ja oman etnisen yhteisön tuki 

on ollut riittämätöntä. Yksikään viranomais-, järjestö- tai yhteisötaho ei pysty yksin vastaa-

maan syrjäytymisvaarassa olevan tai mahdollisesti jo syrjäytyneen muslimitaustaisen radi-

kalisoituneen maahanmuuttajan tarpeeseen. Sen vuoksi on tärkeää, että julkinen sektori, 

yksityinen sektori ja kolmas sektori yhdessä luovat puitteet avun tarjoamiselle.  

Asiasanat: Maahanmuuttajat, kotoutuminen, sosiaalipalvelut, yhteisö, radikalisaatio 
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1 Johdanto 

 

Kandidaatin tutkielmassani tutkin muslimitaustaisten maahanmuuttajien sosiaalipalvelu-

jen tarvetta ja yhteisön tuen tarvetta. Tutkielmassani keskityn erityisesti sellaisiin muslimi-

taustaisiin maahanmuuttajiin, joita viranomaiset ja mahdollisesti myös heidän oma yhtei-

sönsä pitävät radikalisoituneina. Tutkielmassani selvitin sitä, millaisia sosiaalipalveluja 

syrjäytymisvaarassa olevat tai jo mahdollisesti syrjäytyneet radikalisoituneet muslimitaus-

taiset maahanmuuttajat kokevat tarvitsevansa, saivatko he tarvitsemiaan palveluita ja mil-

laisia kokemuksia heillä oli sosiaalipalveluista. Tämän lisäksi selvitän myös sitä millaisia 

kokemuksia heillä oli muslimiyhteisön ja oman etnisen yhteisön tarjoamasta tuesta. 

 

Sisäministeriön mukaan maailmassa on tällä hetkellä meneillään suurin pakolaiskriisi sit-

ten toisen maailmansodan ja kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan ko-

deistaan sotien, vainojen ja konfliktien vuoksi. Meneillään olevan pakolaiskriisin vuoksi 

myös Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrä on kasva-

nut ja se on kymmenkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. (Sisäministeriö n.d.) Näin ollen 

myös muslimitaustaisten maahanmuuttajien määrä on kasvanut Suomessa. Nykyisin Isla-

min ja muslimien läsnäolo Euroopassa koetaan yhä ongelmallisena. Tähän on monia syitä, 

jotka liittyvät muun muassa turvallisuusuhkiin, epäonnistunut integraatio ja sosiaalisen 

yhtenäisyyden rapautumiseen. Myös Suomessa muslimiyhteisössä on sellaisia muslimi-

taustaisia maahanmuuttajia, jotka ovat syrjäytyneitä ja jotka nähdään Suomen turvallisuus-

järjestelmässä turvallisuusuhkana heidän radikalisoitumisensa vuoksi. Syrjäytymisen uhka 

on suurin maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen keskuudessa ja erityisen korkea se 

on radikalisoituneilla henkilöillä. 

 

Tutkielmani keskeisiä käsitteitä ovat kotoutuminen, maahanmuuttajien kanssa tehtävä so-

siaalityö ja sosiaalipalvelut sekä syrjäytyminen. Tutkielmassani avaan lyhyesti myös radi-

kalisaatio-käsitettä. Tutkielmani on laadullinen tutkimus ja toteutin tutkielman kirjalli-

suuskatsauksena, johon yhdistin laadullista aineistoa. Laadullisen aineiston sain haastatte-

lemalla teemahaastattelun keinoin kahta Suomessa asuvaa nuorta aikuista muslimia, joita 
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Suomen suojelupoliisi eli SUPO on pitänyt radikalisoituneina. Haastattelemani muslimi-

taustaiset maahanmuuttajat olivat tilanteessa, jossa he ovat jääneet niin oman yhteisönsä 

kuin myös suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle.  

 

Tutkielmani perusteella kävi ilmi, että vaikka suomalainen yhteiskunta tähtää maahan-

muuttajien kototutumiseen, yhteiskuntaan integroitumiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin eri toimenpitein niin silti on syrjäytymisvaarassa olevia tai mahdollisesti jo syrjäy-

tyneitä muslimitaustaisia maahanmuuttajia, jotka eivät saa kaipaamiaan ja tarvitsemiaan 

sosiaalipalveluja. Heidän kohdallaan myös muslimiyhteisön ja oman etnisen yhteisön tuki 

on ollut riittämätöntä. Työskentely radikalisoituneiden syrjäytymisvaarassa olevien tai 

mahdollisesti jo syrjäytyneiden muslimitaustaisten maahanmuuttajien kanssa on pitkäai-

kainen prosessi. Yksikään viranomais-, järjestö- tai yhteisötaho ei pysty yksin vastaamaan 

tähän tarpeeseen. Sen vuoksi on tärkeää, että julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas 

sektori yhdessä luovat puitteet avun tarjoamiselle. 

 

Luvussa 2 määrittelen tutkielmani keskeisiä käsitteitä, jonka jälkeen luvussa tuon esiin tut-

kielmani asetelman ja menetelmät luvussa 3. Luvussa 4 analysoin teemahaastatteluaineis-

toani eli analysoin muslimitaustaisten maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen ja yhteisön tu-

en tarvetta, jonka jälkeen esittelen johtopäätökseni luvussa 5. Päätän tutkielmani lukuun 6, 

pohdintaan. 
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2 Käsitteiden määrittely 

 

Tutkielmassani tuon esiin muslimien tilannetta Suomessa. Tämän lisäksi tutkielman kes-

keisiä käsitteitä ovat kotoutuminen, maahanmuuttajien kanssa tehtävä sosiaalityö ja sosi-

aalipalvelut sekä syrjäytyminen. Tutkielmassani avaan lyhyesti myös radikalisaatio-

käsitettä. 

 

2.1 Muslimit Suomessa 

 

1990-luvulta alkaen Suomi on liittynyt maahanmuuttajia vastaanottavien maiden joukkoon 

Neuvostoliiton romahduksen ja Somailian sekä entisen Jugoslavian hajoamissotien seura-

uksena (Työ- ja elinkeinoministeriö n.d., 6). 1990-luvulta alkaen muslimien maahanmuutto 

on lisääntynyt, jolloin Suomeen on tullut muun muassa somalialaisia, kurdilaisia ja jugosla-

vialaisia muslimeja (Martikainen  & Leitzinger & Taira 2008, 70, 99,  207). Suomeen muista 

maista muuttaneiden määrä on kasvanut 1990-luvulta alkaen nopeasti ja ulkomaalaistaus-

taisten osuus Suomen väestöstä oli 5,9 prosenttia vuoden 2014 lopussa. Ulkomaalaistaus-

tainen-sanalla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, joiden joko molemmat vanhemmat tai toi-

nen heistä on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisissa on niin Suomen, kuin myös ul-

komaiden kansalaisia. Pääosin ulkomaalaistaustainen väestö on keskittynyt asumaan Ete-

lä-Suomeen ja isoihin kaupunkeihin. (Anis 2017, 323.) 

 

Maahanmuuttajat ovat moninainen joukko erilaisia ihmisiä ja heitä selkeänä yhdistävänä 

tekijänä on Suomeen muutto jossain vaiheessa elämää. Maahanmuuttajat tulevat Suomeen 

esimerkiksi turvapaikanhakijoina, kiintiöpakolaisina ja humanitäärisin, työn ja koulutuk-

sen perustein. Suomen maahanmuuttopolitiikkaan vaikuttaa hallituksen maahanmuutto-

strategia, EU:n lainsäädäntö ja Suomea sitovat erilaiset kansainväliset sopimukset. Suomen 

maahanmuuttostrategiassa on painottunut integraation periaate. Integraation periaatteen 

mukaan integraation eli kotoutumisen tulisi olla kaksisuuntaista. Integraation kaksisuun-

taisuudella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttajat omaksuvat uuden yhteiskunnan kielen 

ja toimintatapoja, kun yhteiskunta puolestaan luo edellytyksiä kotoutumiseen tarjoamalla 
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tukea ja palveluja sekä edistämällä kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. (Anis 2017, 

323-324.)  

 

Suomen muslimiväestöön kuuluu noin 70 000 muslimia, mikä on noin 1,3 prosenttia koko 

Suomen väestöstä. Suurin osa suomalaisista muslimeista on nuoria. (Koivunen 2016, 63.) 

Suomen muslimiväestö on kasvanut nopeasti niin maahanmuuton, että korkean syntyvyy-

den johdosta. Heistä suurin osa on ensimmäisen polven maahanmuuttajia ja arviolta kaksi 

kolmasosaa heistä on pakolaistaustaisia. Loput heistä ovat niin heidän lapsiaan, käännyn-

näisiä kuin myös perinteiseen Suomeen asettuneeseen tataarivähemmistöön kuuluvia 

muslimeja. Suomen muslimitaustaisten uskonnollisista identiteeteistä, aktiivisuudesta ja 

uskonnollisista suuntauksista ei ole paljoa tietoa, mutta voidaan kuitenkin arvioida, että 

valtaosa heistä identifioituu muslimeiksi, vähemmistö on uskollisesti aktiivisia ja enemmis-

tö on sunnimuslimeja. Suurin osa Suomen muslimeista asuu joko pääkaupunkiseudulla ja 

muutamissa suurissa kaupungeissa. (Martikainen & Tillikainen 2014, 12.) Koska muslimit 

ovat Suomessa vähemmistöryhmä, oma yhteisö on heille tärkeä. Muslimiyhteisössä Islamin 

lisäksi yhteisössä noudatetaan yhteisön omalle etnisyydelle tyypillisiä arvoja ja normeja. 

Yhteisö muodostuu henkilöistä, joilla on esimerkiksi yhteinen kulttuuritausta, yhteiset ar-

vot ja samanlainen elämäntapa. Yhteisön jäsenet tunnustavat toisensa sekä arvostavat toi-

siaan ja heillä on yleensä yhteisiä perinteitä, arvoja ja normeja, käyttäytymis- ja toiminta-

tapoja sekä kieli ja siihen liittyvä yhteisölle ominainen vuorovaikutustapa. (Hardina 2013, 

26, Mason 2000, 19, 23, 35.) 

 

Muslimien monet tavat ja käytännöt ovat olleet Euroopassa valtavirrasta poikkeavia. Ym-

päröivä yhteiskunta yleensä määrittelee muslimeiksi ja islamiin liittyviksi henkilöiksi sel-

laiset henkilöt, jotka ovat muslimitaustaisia. (Linjakumpu 2014, 112, 115, 117.) Nykyisin 

islamin ja muslimien läsnäolo Euroopassa koetaan yhä ongelmallisena. Tähän on monia 

syitä, jotka liittyvät muun muassa turvallisuusuhkiin, epäonnistunut integraatio ja sosiaali-

sen yhtenäisyyden rapautumiseen. (Kundnani 2014, 121.) Keskisen (2014, 58) mukaan Is-

lamia käsittelevissä lehtijutuissa sekä television uutis- ja ajankohtaisohjelmissa joka viidet-

tä toimijaa kuvattiin väkivallan yhteydessä joko terroristina tai muuna väkivallan käyttäjä-

nä. Tämä luo tietynlaista kuvaa muslimeista, joka vaikuttaa mahdollisesti siihen miten 

muut kansatnäkevät muslimit. Muslimiksi määrittely on osaltaan erottamassa muslimeita 
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kantaväestöstä ja samalla tuottamassa lokerointia väestöryhmien välille, mikä osaltaan luo 

eriytymistä ja eristäytymistä. (Linjakumpu 2014, 117.) Muslimiväestöön liitetään myös aja-

tus ääri-islamismista ja radikalisaatiosta. Radikalisaatio nähdään nimenomaan islamilaisen 

yhteisön ongelmana ja huoli radikalisoitumisesta liitetään etupäässä nuoriin muslimeihin. 

Ajatellaan, että erityisesti nuoret miehet ovat alttiita ääriliikkeiden propagandalle, ja siksi 

heihin tulisi kohdistaa erityisiä hallintatoimia. (Sotkasiira 2014, 200.) Suomessa musli-

miyhteisössä on sellaisia henkilöitä, jotka ovat syrjäytyneitä ja jotka nähdään Suomen tur-

vallisuusjärjestelmässä radikalisoituneina. Syrjäytyminen on ongelma, joka liittyy läheises-

ti maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. (Myrskylä 2012, 1.) Muslimien läsnäoloa pyritään 

säätelemään ja kontrolloimaan yhä enemmän riippumatta siitä, ovatko uhkat todellisia vai 

kuviteltuja. Islamin näkeminen uhkana liittyy niin historiallisiin ja nykyisiin poliittisiin ta-

pahtumiin, joiden osapuolina ovat olleet muslimivaltiot, yksittäiset muslimit tai yhteiskun-

nalliset muslimiliikkeet. (Linjakumpu 2014, 110-112.)  

 

Neumann (2003, 874) määrittelee radikalisaation prosessiksi, jonka johtaa ääri-ajatteluun. 

Radikalisaatioprosessissa syntyy ääri-ajattelua eli kognitiivista radikalisoitumista ja ääri-

käyttäytymistä eli käyttäytymisen radikalisoitumista. Radikalisoituminen on prosessi, joka 

ei tapahdu hetkessä eikä sitä aiheuta vain yksi tekijä. Radikalisaatiota kuvataan yleensä vä-

kivaltaisena käyttäytymisenä. (Koivunen 2016, 16, 233.) Radikalismi on äärimmäistä sitou-

tumista johonkin ja se ei välttämättä liity väkivalta ja siksi ääri-ajattelu ei välttämättä aina 

johda väkivaltaan. (Mandel 2009, 102, 105.)  

 

2.2 Kotoutuminen ja kotouttaminen 

 

Suomen Kotoutumisen edistämisen lain (30.12.2010/1386) mukaan kotoutuminen tarkoit-

taa maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on 

niin antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja 

kuin myös tukea hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. 

 

Kotouttamispolitiikan tavoitteena on monikulttuurisuuden toteuttaminen (Anis, 2006, 23). 

Kun vallitsevassa asemassa oleva ryhmä on avoin monikulttuurisuudelle, niin silloin vä-
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hemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden integroituminen yhteiskuntaan on helpompaa 

(Berry 2011, 26). Suomessa kotouttamispolitiikka ja siihen liittyvät toimet perustuvat ko-

toutumisen edistämislakiin ja koostuvat valtion kotouttamisohjelmasta, alueellisista tai 

kunnallisista kotouttamisohjelmista sekä yksilö- ja perhekohtaisesta kotouttamistoimin-

nasta (Anis 2017, 324). 

 

Mouritsen ja Jensenin (2014, 8) ovat sitä mieltä, että Länsimaiden ulkopuolisista maista 

tulevat maahanmuuttajat ja erityisesti muslimit ovat tärkein kotoutumiseen ja kotouttami-

seen eli integraatioon liittyvä kohderyhmä Länsimaissa. Integraatio- ja pakolaiskysymysten 

politisointi on keskittynyt erityisesti muslimeihin sellaisena vähemmistönä, joiden sano-

taan olevan erityisen vaikeita integroida yhteiskuntaan. Muslimiarvojen katsotaan usein 

olevan ristiriidassa liberaalien arvojen ja normien kanssa sekä kulttuurisena esteenä onnis-

tuneelle integroitumiselle työmarkkinoille. Tässä Islamin ja Länsimaiden liberaalit arvot 

ovat ristiriitaisia. Monissa Länsimaissa osallistuminen työmarkkinoille ja sen myötä itsensä 

elättäminen nähdään tärkeänä vaiheena integroitumisessa. (Mouritsen & Jensen 2014, 8.)  

 

Suomi on myös hyvin onnistunut maahanmuuttajien kotouttamisessa ja oman integraa-

tiopolitiikan toteuttamisessa kansainvälisessä vertailussa. Suomessa tarjotaan mahdolli-

suutta opiskella suomen kieltä, käydä töissä sekä olla mukana erilaisessa kulttuurisessa, 

vapaaehtoisessa ja sosiaalisessa toiminnassa. Mielestäni nämä ovat olennaisia asioita niin 

kotouttamisen kuin myös kotoutumisen onnistumisen kannalta Suomessa ja tukevat sitä. 

Huomion arvoista on myös se, millainen asenne maahanmuuttajalla on suomalaista yhteis-

kuntaa kohtaan ja miten suomalaiset suhtautuvat maahanmuuttajiin ja heidän yhteisöihin-

sä. Huomion olisi hyvä keskittyä suomalaisen yhteisön ja maahanmuuttajayhteisön väli-

seen hyväksyntään. Uskon, että kotoutumisen onnistuminen on kiinni siitä, kuinka maa-

hanmuuttaja sitoutuu ja ottaa vastuuta kotoutumiseen liittyvistä asioista ja palveluista, joi-

ta hänelle tarjotaan kotoutumisen tueksi. Toki siihen vaikuttavat monet seikat, kuten maa-

hanmuuttajan tausta ja se, millaisena hän näkee tulevaisuutensa uudessa maassa sekä kan-

taväestön asenne maahanmuuttajia kohtaan, joka voi vaikuttaa maahanmuuttajan innok-

kuuteen kotoutua joko positiivisesti tai negatiivisesti. Suomalainen kotouttamispolitiikka 

on ollut monikulttuurista siinä mielessä, että maahanmuuttajille on myönnetty oikeus yllä-



7 

 

 

pitää kieltään ja kulttuuriaan ja sen ohella he löytävät paikkansa suomalaisessa yhteiskun-

nassa. (Saukkonen 2016, 13, 5-16.) 

 

2.2.1 Laki kotoutumisen edistämisestä  

 

Lain tarkoituksena on tukea ja edistää niin kotoutumista kuin myös maahanmuuttajan 

mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaa. Lakia sovelle-

taan henkilöön, jolla on oleskelulupa Suomessa. Lain luvussa 2 määritellään maahanmuut-

tajan kotoutumista edistävät toimenpiteet. Maahanmuuttajalle tulee antaa tietoa hänen oi-

keuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa yhteiskunnassa, hänelle tulee antaa ohja-

usta ja neuvontaa, ja tehdä alkukartoitus, jossa arvioidaan hänen työllistymis-, opiskelu- ja 

muita kotoutumisvalmiuksia sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien 

toimenpiteiden ja palveluiden tarpeita. Alkukartoituksen jälkeen hänelle tehdään kotou-

tumissuunnitelma, jota seurataan. (Laki kototutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386.) 

 

Vastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, sen suunnittelusta ja seurannasta 

paikallistasolla on kunnalla. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnan tarjoamat 

palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että kotoutumisen edistämislain mukaiset 

toimenpiteet ja palvelut järjestetään sellaisella laajuudella, kuin kunnassa esiintyvä tarve 

sen vaatii. (Laki kototutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386.) 

 

2.2.2 Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016-2019 

 

Valtion kotouttamisohjelma ohjaa ja tehostaa kotoutumislain toimeenpanoa ja siinä asete-

tuilla tavoitteilla luodaan edellytyksiä maahanmuuttajien ja muun yhdenvertaisten mah-

dollisuuksien toteuttamiselle sekä sille, että maahanmuuttajien osaaminen siirtyy hyödyt-

tämään suomalaista yhteiskuntaa (Työ- ja elinkeinoministeriö n.d., 4-5). 

 

Kotoutumisen edistäminen voidaan nähdä horisontaalisena politiikan alueena, joka koskee 

useita eri sektoreita, joista keskeisimmät ovat varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri-, lii-
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kunta-, nuoriso-, asumis-, työ- sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka. Valtion kotouttamisohjel-

ma vuosille 2016-2019 sisältää toimenpiteitä, joilla turvapaikanhakijoiden kuntaan siirty-

mistä ja kotoutumisen käynnistymistä nopeutetaan, kuten myös pääsyä koulutukseen ja 

työelämään. (Työ- ja elinkeinoministeriö n.d., 4, 6.) 

 

Valtion kotouttamisohjelmassa todetaan, että onnistunut kotoutuminen osaksi suomalaista 

yhteiskuntaa lähtee aina yksilöstä itsestään ja se vaatii osallistujalta niin aktiivisuutta kuin 

osallisuuttakin. Yhteiskunta voi puolestaan tukea tätä yksilölähtöistä oppimisprosessia 

huolehtimalla järjestelmän kannattavuudesta, tasapuolisuudesta ja toimivuudesta. Suomen 

heikko taloustilanne ja julkisen talouden tasapainottaminen asettavat tiukat taloudelliset 

reunaehdot kotoutumista edistäville toimille (Työ- ja elinkeinoministeriö n.d., 4). 

 

2.3 Maahanmuuttajien kanssa tehtävä sosiaalityö ja sosiaalipalvelut 

 

Maahan muuttaneita ihmisiä, kuten esimerkiksi muslimitaustaisia maahanmuuttajia on se-

kä sosiaalityön asiakkaina, että työyhteisöjen jäseninä. Tämän vuoksi sosiaalityön toimin-

taympäristöä ja osaamistarpeita on tärkeä tarkastella maahanmuuton ja sen myötä synty-

vän kulttuurisen monimuotoisuuden näkökulmasta. (Anis 2017, 325.) Kun puhutaan erityi-

sesti jostakin maahanmuuttajaryhmästä, kuten esimerkiksi muslimeista niin tarkoitus ei 

ole korostaa heidän valtaväestöstä poikkeavaa kulttuuria, etnisyyttä, kieltä ja uskontoa 

vaan kyse on siitä, että ymmärretään heidän aito avun ja tuen tarpeensa. Sosiaaliongelmia 

ei voi sitoa tiettyihin kulttuureihin, mutta sosiaalisia ongelmia voi syntyä monikulttuuri-

sessa yhteisössä eri kulttuurien törmätessä.  

 

2.3.1 Maahanmuuttajat ja sosiaalityö 

 

Sosiaalityö on sellaista tavoitteellista toimintaa, joka tähtää muutokseen asiakkaan elämäs-

sä. Muutos voi kohdistua asiakkaan elämän lisäksi myös rakenteisiin, kuten palveluihin tai 

yhteisön olosuhteisiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään erilaisia sosiaalityön mene-

telmiä. Tavoitteiden asettamiseen ja käytettäviin menetelmiin vaikuttavat tilannetekijät, 
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jotka ovat yksilöllisiä (esim. asiakkaan omat voimavarat), yhteisöllisiä (esim. sosiaaliset 

verkostot) ja rakenteellisia (esim. kunnan muut palvelut, kuten päihdepalvelut).  (Saikko-

nen, Blomgren & Karjalainen & Kivipelto 2015, 10-11.)  

 

Maahan muuttaneiden, kuten esimerkiksi muslimitaustaisten maahanmuuttajien kanssa 

tehtävä sosiaalityö voidaan jakaa vastaanottovaiheen sosiaalityöhön, kotouttavaan sosiaa-

lityöhön ja monikulttuuriseen sosiaalityöhön. Vastaanottovaiheen sosiaalityö koskee maa-

hantulon jälkeistä alkuvaihetta ja tätä työtä tehdään esimerkiksi vastaanottokeskuksissa ja 

pakolaiskiintiössä oleskeluluvan saaneiden kanssa. Kotouttava sosiaalityö koskee ensisijai-

sesti niitä maahanmuuttaja, joilla on oleskelulupa Suomessa. Tavallisesti kotouttava sosiaa-

lityö on yksilö- ja perhekohtaista sosiaalityötä. Kotouttavassa sosiaalityössä huomioidaan 

maahan muuttaneiden erityiset tilanteet. Asiakasta tuetaan parhaan kyvyn mukaan tule-

maan osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa esimerkiksi edistämällä kiinnittymistä omaan asuin-

alueeseen, koulutukseen ja työelämään sekä ohjaamalla palvelujen piiriin ja tukemalla ak-

tiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Monikulttuurinen sosiaalityö voidaan ym-

märtää joko sosiaalityön toimintaympäristön monikulttuurisuutena, kun asiakkaat ovat eri 

kulttuuritaustoista tai sosiaalityössä tarvittavina erityisinä valmiuksina, osaamisena ja työ-

orientaationa. (Anis 2017, 325-326.)  

 

Maahanmuuttajien kanssa tehtävässä sosiaalityössä on tärkeää kiinnittää huomiota maa-

hanmuuttajia koskeviin asioihin ja keskittyä niihin. Maahanmuuttajia koskevia asioita ovat 

lähtömaan tilanne sekä muuttoon ja uuteen yhteiskuntaan asettumiseen liittyvät haasteet. 

Nämä asiat on tärkeä huomioida sosiaalityössä. (Anis 2017, 326.) 

 

Sosiaalityössä tulee huomioida asiakkaiden yhdenvertaisuus. Näin ollen muslimitaustaisia 

asiakkaita tulee kohdella samoin, kuin kantaväestöön kuuluvia asiakkaita. Yhdenvertai-

suuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Yhdenvertai-

suuslaissa tuodaan esiin kaksi kärkeä, joista ensimmäinen koskee pykälän 5 mukaista vi-

ranomaisten velvoittamista yhdenvertaisuuden toteuttamiseen ja edistämiseen. Viran-

omaisen on lain mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryh-

dyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Näiden 

edistämistoimenpiteiden on oltava tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteita vi-
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ranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Toinen 

yhdenvertaisuuslain kärjistä liittyy pykälään 8 eli syrjintäkieltoon. Syrjinnäksi määritellään 

välitön syrjintä, välillinen syrjintä ja häirintä. Välittömässä syrjinnässä henkilö asetetaan 

muita huonompaan aseman jonkin yhdenvertaisuuslaissa mainitun kriteerin, kuten esi-

merkiksi kansalaisuuden tai etnisen alkuperän perusteella. Välillisessä syrjinnässä esimer-

kiksi maahanmuuttajat tai jokin muu erityisryhmä joutuu muita huonompaan asemaan 

jonkin itsessään neutraalin vaatimuksen takia. (Markkonen & Koskenniemi 2013, 78.)  Yh-

denvertaisuuslain pykälä 8 sisältää velvoitteen siitä, että viranomainen ei saa syrjiä henki-

lön tai ryhmän taustan, kansalaisuuden alkuperän, kielen tai uskonnon taustan perusteella. 

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista 

koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Lain mukaan kaikenlainen syrjintä on kiellettyä niin 

työelämässä kuin koulutuksessakin ja näiden lisäksi etninen syrjintä on kiellettyä muun 

muassa palveluiden ja tavaroiden tarjonnassa. Tässä laissa syrjinnällä tarkoitetaan välit-

tömän tai välillisen syrjinnän lisäksi häirintää, kohtuullisten mukautusten epäämistä sekä 

ohjeita tai käskyjä liittyen syrjintään. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, Markkonen & Kos-

kenniemi 2013, 77-78.) 

 

2.3.2 Maahanmuuttajat ja sosiaalipalvelut 

 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvin-

voinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaiset sosiaalihuollon tehtävät 

sekä palvelut. Sosiaalipalveluilla edistetään sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osalli-

suutta. Sosiaalihuoltolaissa on määritelty, mitä palveluja kunnallisina sosiaalipalveluina on 

järjestettävä asiakkaiden tuen tarpeisiin vastaamiseksi. Sosiaalipalveluja ovat niin sosiaali-

huollon ammattihenkilöiden kuin myös muun asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön to-

teuttamat palvelut.  Sosiaalipalveluilla tähdätään hyvinvoinnin edistämiseen ja se voi koh-

distua niin yksilöihin, perheisiin, yhteisöihin kuin koko väestöönkin. Sosiaalipalvelujen hy-

vinvointia edistäviä toimia ovat eri toimijoiden tarjoaman tuen koordinointi, neuvonta, oh-

jaus ja muut matalan kynnyksen palvelut sekä edellytysten luominen sosiaalista hyvinvoin-

tia edistävälle toiminnalle. Lisäksi hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan myös hyvin-
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vointiin negatiivisesti vaikuttavien tekijöiden ja ilmiöiden ehkäisemistä sekä torjumista. 

(Hämeen-Anttila & Lähteinen 2017, 64-70, 70-76.) 

  

Maahanmuuttaja on suomen kansalaisen tavoin oikeutettu sosiaalihuoltolain mukaisiin so-

siaalipalveluihin, joita ovat sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, ko-

tipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut, liikkumista tukevat palvelut, päihdetyö, 

mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvonta ja sosiaalipäivystys (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014). Maahanmuuttajat ovat erityisasemassa sosiaalipalvelujen osalta, sillä kotout-

tamisprosessiin liittyy useita sosiaalipalveluja. Näitä palveluja ovat muun muassa tietojen 

antaminen maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, ohjaus ja neuvonta, alkukar-

toituksen ja kotoutumissuunnitelman tekeminen ja seuranta. (Laki kototutumisen edistä-

misestä 30.12.2010/1386.) 

 

2.4 Marginalisaatio ja syrjäytyminen 

 

Marginalisaation piiriin kuuluvat ihmiset joko ajautuvat tai ajetaan yhteiskunnan reunalle, 

mutta ei sen toiselle puolelle ja marginalisaation liittyy yhteiskunnalliseen normaaliuteen 

palaamisen mahdollisuus. Marginaali rajaa ihmisiä joko yhteiskunnallisen osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden sisäpuolelle tai ulkopuolelle sekä piirtää normaalina pidetyn ja samalla 

yhteiskunnalliseen keskukseen kuulumisen rajaa. Marginaalia rajan asettamisena kuvaa se, 

että kysymys on reunalla olemisesta, sinne ajautumisesta tai sinne työnnetyksi tulemisesta. 

(Pohjala 2016, 91-92.) Marginalisoituneet ihmiset eivät ole syrjäytyneitä, sillä he eivät ole 

joutuneet vakavasti yhteiskunnalliseen normaaliuteen palaamisen rajan ulkopuolelle, mut-

ta heitä voi uhata syrjäytymisen riski. Syrjäytymisen riski on olemassa, jos marginalisoitu-

miseen liittyy kokemus ulkopuolisuudesta eli kyse on sivullisuudesta, erilaisuudesta ja toi-

seuden kokemuksista. (Raunio 2006, 56.)  

 

Yhteiskunnan heikommassa asemassa olemista on perinteisesti kuvattu käsitteellä huono-

osaisuus (Pohjola 2016, 88). Huono-osaisuudella tarkoitetaan usein muun muassa masen-

tuneisuutta, yksinäisyyttä ja nälkää sekä huonoa terveyttä ja heikentynyttä tyytyväisyyttä 

elämään (Isola & Turunen & Hiilamo 2016, 150). Usein yksilöiden tasolla kasautunut huo-
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no-osaisuus johtaa syrjäytyneisyyteen, joka voidaan määritellä yksilöä yhteiskuntaan yh-

distävien siteiden heikkoutena (Raunio 2006, 9, 28). Syrjäytyminen voidaan nähdä sivuun 

joutumisena sosiaalisista suhteista, vaikuttamisesta ja vallan käytöstä, mahdollisuudesta 

osallistua työhön, koulutukseen ja yhteisölliseen toimintaan. Niin yksilöt kuin ryhmätkin 

voivat syrjäytyä. Ihmisiä voidaan myös syrjäyttää, kun heidän mielipiteitään ja näkökanto-

jaan ei kuulla tai kun heidän kansalaisuuttaan ja osallisuuttaan kyseenalaistetaan. (Laine & 

Hyväri & Vuokkila-Oikkonen 2010, 11.) Lähtökohtaisesti syrjäytymistä tarkastellaan yksi-

löiden hyvinvoinnin ongelmina ja erityisesti yksilöille kasautuneina hyvinvoinnin ongelmi-

na (Raunio 2006, 19). Syrjäytymiseen liittyy usein pitkäaikaiset sosiaaliset ongelmat (Iha-

lainen & Kettunen 2016, 130). 

 

Syrjäytymisellä voidaan tarkoittaa niin syrjäytymistä tuottavaa prosessia kuin myös syrjäy-

tynyttä asemaa. Syrjäytyminen on prosessi ja se tapahtuu vähittäisenä sivuun joutumisena 

tai rajuna pudotuksena keskeisistä elämänehdoista. Syrjäytynyt asema syntyy, kun huono 

tai heikko asema yhteiskunnassa vakiintuu pitkäaikaiseksi olotilaksi. (Laine & Hyväri & 

Vuokkila-Oikkonen 2010, 11.) Kun syrjäytymistä tutkitaan yksilötasolla niin analysoidaan 

sitä, miten ihmisen elämässä toisiaan seuraavat ja ihmistä vahingoittaneet tapahtumat hei-

kentävät hänen resurssejaan ja toimintakykyään sekä johtavat kohti huono-osaisuutta 

(Saari 2015, 104).  

 

Karjalaisen mukaan (2017, 253) sosiaali- ja terveysministeriön köyhyyden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen vastaisessa toimintasuunnitelmassa on tuotu esiin näkemys liittyen köyhyy-

teen ja syrjäytymiseen liittyvistä yhteiskunnallista syistä. Tämän näkemyksen mukaan 

köyhyys ja syrjäytyminen kytkeytyvät nopeisiin yhteiskunnallisiin ja työelämän rakenteel-

lisiin muutoksiin. Näiden rakenteisiin liittyvien syiden vuoksi syntyviä ongelmia ei voi jät-

tää ainoastaan yksilöiden ja yhteisöjen ratkaistaviksi vaan yhteiskunnan on otettava vas-

tuu. Syrjäytymisen yhteiskunnallisia riskitekijöitä ovat taloudellinen syrjäytyminen, ter-

veydellinen syrjäytyminen, työmarkkinoilta syrjäytyminen, asuntomarkkinoilta syrjäyty-

minen, koulutuksesta syrjäytyminen ja muu syrjäytyminen, jolla tarkoitetaan poikkeavaa 

käyttäytymistä. (Karjalainen 2017, 253.) 
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Syrjäytymisen uhka on suurin maahanmuuttajien, etnisiin vähemmistöihin kuuluvien sekä 

päihde ja mielenterveysongelmaisten keskuudessa. Syrjäytymiseen liittyy yhteiskunnan 

vaikeampia kipupisteitä, kuten esimerkiksi sosiaalisten ongelmien kasautumista joillekin 

ihmisille ja sen periytyminen sukupolvelta toiselle. (Niemi 2013, 47.) 

3 Tutkielman asetelma ja menetelmät 

 

Tutkielman tavoitteena on kartoittaa syrjäytymisvaarassa olevien tai jo mahdollisesti syr-

jäytyneiden muslimitaustaisten maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen tarvetta ja yhteisön 

tuen tarvetta. Erityisesti olen keskittynyt sellaisiin muslimitaustaisiin maahanmuuttajiin, 

joita viranomaiset ja mahdollisesti myös heidän oma yhteisönsä ovat pitäneet radikalisoi-

tuneina. Tutkielmassani olen tuonut esiin heidän taustaansa ja lähtökohtiaan, heidän elä-

mäntilannettaan Suomessa ja heidän näkökulmiaan liittyen sosiaalipalveluihin ja niiden 

tarpeeseen sekä yhteisöltä saatavaan tukeen. Tutkielmani keskeisiä käsitteitä ovat kotou-

tuminen, maahanmuuttajien kanssa tehtävä sosiaalityö ja sosiaalipalvelut sekä syrjäytymi-

nen. Tutkielmassani sivuan myös radikalisaatio-käsitettä. 

 

Tutkielmani aihe on ajankohtainen, koska muslimitaustaisten maahanmuuttajien määrä on 

kasvanut Suomessa viimeisten vuosien aikana. Nykyisin Islamin ja muslimien läsnäolo Eu-

roopassa koetaan yhä ongelmallisena ja tähän on syynä muun muassa koetut turvallisuus-

uhkat ja sosiaalisen yhtenäisyyden rapautuminen. Myös Suomessa muslimiyhteisössä on 

muslimitaustaisia maahanmuuttajia, jotka ovat syrjäytyneitä ja jotka nähdään Suomen tur-

vallisuusjärjestelmässä turvallisuusuhkana heidän radikalisoitumisensa vuoksi.  

 

Aiheen ajankohtaisuudesta huolimatta en ole löytänyt monia muita aiheeseen liittyviä tut-

kimuksia, mutta tehdessäni tutkielmaani olen tutustunut muutamaan aihepiiriltään omaa 

tutkielmaani lähellä olevaan tutkimukseen ja kirjaan. Helsingin yliopistossa Karin Creutz 

(2015, 10-47) on tutkinut vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessaan - Syrjintä, Polarisaa-

tio, Nuoriso ja väkivaltainen radikalisoituminen - henkilöitä, jotka ovat käyneet sota-

alueella Syyriassa ja ovat tulleet takaisin Suomeen. Hän on tutkinut aihetta haastattelemal-

la näiden henkilöiden perheenjäseniään ja lähipiiriää. Kristiina Koivunen (2016) on puoles-
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taan kirjoittanut kirjan nimeltä Nuoret jihadistit. Kirjassaan Koivunen on tutkinut Islamia, 

Jihadin liittyviä asioita ja ilmiöitä, Suomen jihadisteja ja lisäksi haastatellut joitakin musli-

meja ja aktiivisia yhteisön jäseniä Suomessa. Pohtiessani kandidaatin tutkielmani aihetta 

tutustuin Karin Creutzin kautta Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan opiske-

lijaan Ann-Sofie Nyströmiin, joka kirjoittaa parhaillaan Pro gradu-tutkielmaansa aiheenaan 

Nuoret aikuiset, heidän matkansa Syyriaan konfliktialueelle ja tarpeensa kotiinpaluun jäl-

keen. Nyströmin Pro gradu-tutkielmaa ei ole vielä julkaistu, mutta se oletettavasti julkais-

taan lähi tulevaisuudessa. 

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkielman tavoitteena on kartoittaa muslimitaustaisten maahanmuuttajien sosiaalipalve-

luiden tarvetta ja yhteisön tuen tarvetta. Kohderyhmänäni ovat erityisesti syrjäytymisvaa-

rassa olevat tai jo mahdollisesti syrjäytyneet radikalisoituneet muslimitaustaiset maahan-

muuttajat. Tavoitteeseen pyrin kolmen tutkimuskysymyksien avulla: 

 

1. Minkälaisia sosiaalipalveluja muslimitaustaiset maahanmuuttajat kokevat tarvitsevansa 

ja saavatko he tarvitsemiaan palveluita?  

2. Millaisia ovat muslimitaustaisten maahanmuuttajien kokemukset niistä sosiaalipalve-

luista, joita he ovat saaneet?  

3. Millaisia ovat muslimitaustaisten maahanmuuttajien kokemukset muslimiyhteisön ja 

oman etnisen yhteisön tarjoamasta tuesta? 

 

Ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen kautta olen selvittänyt syrjäytymisvaarassa 

olevien tai jo mahdollisesti syrjäytyneiden muslimitaustaisten maahanmuuttajien sosiaali-

palvelujen tarvetta ja niihin liittyviä kokemuksia. Viimeisen tutkimuskysymyksen kautta 

olen puolestani selvittänyt heidän kokemuksia liittyen yhteisöltä saatuun tukeen.  
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3.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkielma on laadullinen tutkielma, jonka laadullisena aineistona toimi kirjallisuuskatsa-

uksella keräämäni aineisto sekä toteuttamieni teemahaastattelujen aineisto. Laadullisessa 

tutkimusmenetelmässä tutkimusaineiston rajaaminen tapahtuu niin, että tutkija suuntaa 

huomionsa tiettyihin tutkielman kannalta tärkeisiin asioihin (Vilkka 2006, 81). Hyödynsin 

tutkielmassani suomenkielistä ja englanninkielistä lähdekirjallisuutta liittyen maahan-

muuttoon, kotoutumiseen, syrjäytymiseen ja ääri-islamismiin. Hyödynsin tutkielmassani 

myös teemahaastattelun keinoin saamaani teemahaastatteluaineistoa. Teemahaastattelus-

sa tutkija keskittyy tiettyihin tutkielman kannalta tärkeisiin teemoihin, joita on välttämä-

töntä käsitellä tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi (Vilkka 2015, 121). Teemat teemahaas-

tattelussani olivat Elämä Suomessa nyt, Muslimiyhteisön ja oman etnisen yhteisön tuki, So-

siaalipalvelut ja Elämä Suomessa tulevaisuudessa. Teemat olivat tärkeät kokonaiskuvan 

hahmottamisen kannalta, mutta tutkielmassani keskityin Sosiaalipalvelut ja Muslimiyhtei-

sön ja oman etnisen yhteisön tuki –teemoihin ja niiden käsittelyyn. 

 

Laadullisen tutkimusaineistoni analysoin ensin pelkistämällä eli yhdistämällä teemahaas-

tatteluista saatua aineistoa sisällönanalyysin keinoin ja sen jälkeen tulkitsemalla niiden tu-

loksia kirjallisuuskatsauksen myötä keräämääni teoriaan (Vilkka 2015 163-164, 170). Tar-

kastelin tutkielmani laadullista aineistoa niistä näkökulmista, jotka ovat tutkielmani kan-

nalta oleellisia: syrjäytymisvaarassa olevien tai mahdollisesti jo syrjäytyneiden muslimi-

taustaisten maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen tarve ja yhteisön tuen tarve. 

 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelminä käytin kirjallisuuskatsausta ja teemahaastattelua. Kirjallisuuskatsa-

us muodosti tutkielmani teoreettisen taustan ja kirjallisuuskatsauksessa keskityin tutki-

muskysymysteni kannalta oleelliseen kirjallisuuteen. (Kirjallisista suoritusmuodoista n.d.) 

Teemahaastattelu on haastattelu, jossa käydään läpi ennalta suunniteltuja teemoja, joita 

haastattelussa on välttämätöntä käsitellä tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Teemahaas-

tattelussa tavoitteena on, että teemoista puhutaan vapaasti ja haastateltava voi antaa oman 
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kuvauksensa sekä annetaan oikeus haastateltavan puheelle.  (Vilkka 2015, 124.) Kirjalli-

suuskatsauksen myötä saamani aineiston pohjalta valmistelin teemahaastattelun aihepiirit 

eli teemat, jotka olivat taustatiedot, Elämä Suomessa nyt, Muslimiyhteisön ja oman etni-

sen yhteisön tuki, Sosiaalipalvelut ja Elämä Suomessa tulevaisuudessa. Teemahaastattelut 

toteutin yksilöhaastatteluina haastateltavan valitsemana ajankohtana ja valitsemassa pai-

kassa. Loin kaikkiin teemahaastattelun teemoihin valmiiksi apukysymyksiä ja avainsanoja, 

jotta aiheessa pitäytyminen oli helpompaa. Haastattelun aikana esitin lisäkysymyksiä tar-

vittaessa. Kysymysten avulla pyrin saaman sellaista laadullista aineistoa, joka liittyi tut-

kielmani aiheeseen ja jonka myötä käsittelin tutkimuskysymyksiäni.  

 

Tutkielmaani varten haastattelin kahta muslimitaustaista nuorta aikuista. Haastateltaviin 

tutustuin ystävieni kautta. Haastatteluajat sovin puhelimitse haastateltavien kanssa. Mo-

lempiin haastatteluihin meni aikaa noin puolitoista tuntia. Ensimmäinen haastattelu oli 

24.4.2017 ja se pidettiin haastateltavan toiveesta haastateltavan ystävän asunnossa, jossa 

ei ollut ketään muita meidän lisäksemme haastatteluhetkellä paikalla. Toinen haastattelu 

oli 8.5.2017 ja se pidettiin haastattelijan toiveesta rauhallisessa tilassa kirjastossa.  

 

3.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkielmaani kirjoittaessani ja teemahaastatteluaineistoa käyttäessäni olin tarkka siitä, et-

tä huomioiden haastateltavieni toiveet heidän henkilöllisyytensä suojaamisesta. Molemmat 

haastateltavani olivat sellaisia muslimitaustaisia maahanmuuttajia, joita viranomaiset ja 

mahdollisesti myös heidän yhteisönsä ovat pitäneet radikalisoituneina. Tämän haastatelta-

vat eivät halunneet, että heidän etninen taustansa käy ilmi tutkielmassani. He eivät myös-

kään halunneet, että heidän henkilökohtainen taustansa liittyen radikalismiin käy ilmi tut-

kielmassani. Haastateltavieni toiveiden vuoksi en ole näitä asioita tuonut esiin tutkielmas-

sani vaan olen pyrkinyt kirjoittamaan tutkielmani riittävän yleisellä tasolla aineistoa sopi-

vasti rajaten, jotta haastateltavieni toiveet täyttyvät ja tutkielmani eettisyys ei kärsi. Tut-

kielmaani kirjoittaessani olen pyrkinyt muutenkin kirjoittamaan aiheestani objektiivisesti 

ja tutkimuksen kohteena olevaa ryhmää arvostaen ja kunnioittaen. 
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Tein haastatteluista muistiinpanot. Haastatteluissa roolini oli esittää kysymyksiä ja pitää 

huolta siitä, että keskustelu pysyi aiheessa. Koin tärkeäksi pysyä mahdollisimman objektii-

visena ja antaa tilaa haastateltavan puheelle ilman, että yritin häntä mitenkään johdatella. 

Haastatellessani pyrin välttämään tulkintoja parhaan kykyni mukaan ja kysyin lisäkysy-

myksiä, jos jokin jäi epäselväksi. Muistiinpanot kirjasin juuri niin kuin haastateltava oli ky-

symyksiin vastannut.  

 

Sellaisten muslimitaustaisten maahanmuuttajien, jotka ovat radikalisoituneita, ei välttä-

mättä ole mahdollista olla haastateltavana erilaisista henkilökohtaisista syistä johtuen. 

Tämän vuoksi tutkielmani teemahaastatteluaineisto koostui kahdesta haastattelusta. Haas-

tatteluaineiston pienuuden vuoksi totean, että tutkielmani johtopäätökset eivät välttämättä 

ole yleistettävissä isompaan joukkoon. Tutkielmani kirjallisuuskatsauksen aineisto yhdis-

tettynä teemahaastatteluaineistoon luo kuitenkin kuvan siitä, millainen radikalisoituneen 

muslimitaustaisen maahanmuuttajan tilanne Suomessa on. Näin ollen tutkielmani johto-

päätökset antavat kuvan kahden muslimitaustaisen henkilön, joita on pidetty radikalisoi-

tuneina käsityksistä ja mielipiteistä koskien sosiaalipalvelujen tämän hetkistä tilannetta 

sekä yhteisön sisäisiä haasteita. 

 

4 Muslimitaustaisten maahanmuuttajien sosiaalipalvelujen sekä yhteisön tuen 

tarve 

 

Olen haastatellut kahta muslimitaustaista henkilöä heidän kokemuksistaan ja elämästään 

Suomessa. Olen nimennyt henkilöt A:ksi ja B:ksi. 

 

4.1 Tausta 

 

Haastateltavat olivat kaksi muslimitaustaista henkilöä. He ovat tulleet hyvin nuorina ja pa-

kolaisina Suomeen. Näin ollen he ovat eläneet Suomessa suurimman osan elämästään. En-
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nen Suomeen tuloa he ovat olleet lapsuudestaan asti pakolaisia. Tästä voi päätellä, että 

Suomeen tullessaan heidän koulutustasonsa on ollut heikko. 

 

A: ”Olen kasvanut pakolaiskeskuksessa ja tulin nuorena Suomeen.” 

 B: ”Tulin Suomen nuorena. Aloitin elämäni nollasta Suomessa.”  

Tästä voi tulkita, että Suomen tulon jälkeen haastateltavien elämässä on tapahtunut isoja ja 

olennaisia muutoksia.  

 

A: ”Kun tulin Suomeen elämä oli yksinkertaista, mutta nyt elämäni on monimutkaista. 

Yksinkertaisella elämällä tarkoitan sitä, että syötiin, käytiin koulussa ja harrastettiin 

jotain urheilua. Monimutkaisella tarkoitan sitä, että vastuu on kovempi ja yhteisö on 

vaativampi.” 

B: ”Kun tulin Suomeen minulla ei ollut mitään ammattia. Elämäni oli raaka, mutta 

ajan myötä elämäni on edistynyt koulutuksen vuoksi. Suomessa asumiseni aikana on 

tapahtunut isoja muutoksia elämässäni.”  

 

Molemmat heistä ovat käyneet kouluja ja opiskelleet kunnolla vasta Suomessa ja käsityk-

seni mukaan Suomessa saatu koulutus on ollut olennainen muutos heidän elämässään. Mo-

lemmat haastateltavista näkivät elämän Suomessa muuttuneen kuitenkin monimutkai-

semmaksi. Haastateltavan A mukaan ajan kuluessa ja ihmisen kehittyessä oma vastuu kas-

vaa ja oma yhteisö vaatii itseltäkin enemmän. Haastateltavan B mukaan hänen aikaisem-

min raaka elämänsä edistyi nimenomaan Suomessa saadun koulutuksen vuoksi. 

 

Molemmat haastateltavista toivat esiin sen, että he ovat olleet jollakin tavalla tekemisissä 

Suomen Suojelupoliisin eli SUPO:n kanssa. 

 

A: ”Olen ollut paljon tekemisessä suojelupoliisin kanssa vuosien saatossa monestakin 

eri syystä. Esimerkiksi turvalaitokset ovat varoittaneet minua siitä, että en voi lähes-

tyä vaarallisia ryhmiä ja tiettyjä ihmisiä.” 
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B: ”Olen ollut tekemisissä turvallisuusviranomaisten kanssa. Kyse oli sitä, että he halu-

sivat olla varma siitä, että en ole vaarallinen tälle yhteiskunnalle ja en toimi maan 

sääntöjä enkä lakeja vastaan. He halusivat selvittää, että sovin tähän yhteiskuntaan.”  

B: ”Suomessa minua pidettiin ääri-islamilaisena.”  

 

Molemmat haastateltavista ovat olleet tekemisissä SUPO:n kanssa esimerkiksi kuulustelun 

merkeissä. Molempia heistä on pidetty radikalisoituneina. Se, että he ovat olleet tekemisis-

sä SUPO:n kanssa, on vaikuttanut heidän elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa. Erityisesti haasta-

teltava B toi esiin näkemyksensä siitä, että SUPO halusi olla varma siitä, että hän ei ole vaa-

rallinen Suomen yhteiskunnalle ja voiko hän sopeutua siihen. He molemmat kertoivat, että 

SUPO:n vuoksi he ovat olleet tarkkoja siitä kenen kanssa ja millaisissa ryhmissä viettävät 

aikaansa, mitä sanovat ja mitä päivittävät sosiaaliseen mediaan. Molemmat heistä kokivat, 

että heidän on täytynyt jatkuvasti olla tietoisia omasta käytöksestään ja muokata sitä vas-

taamaan yhteiskunnan odotuksia. Kun kyseessä on huoli radikalisaatiosta, niin siihen liit-

tyy usein huoli turvallisuudesta. Haastateltavien mukaan SUPO on halunnut varmistua siitä, 

että he eivät ole turvallisuusuhka suomalaiselle yhteiskunnalle. Tästä voi päätellä, että SU-

PO:n tavoitteena on turvallistaminen eli ennaltaehkäistä ja hallita ääriajattelusta johtuvia 

tilanteita. Turvallistaminen on politisoitumisen äärimmäinen muoto, jossa uhan välttämi-

seksi voidaan käyttää poikkeuksellisia toimenpiteitä. Turvallistamisessa huomio kiinnite-

tään erityisesti siihen, miten jokin ilmiö määritellään valtiolliseksi tai yhteiskunnalliseksi 

turvallisuusuhkaksi. Valtiollinen hallintovalta pyrkii tuottamaan valtiolle sopivia kansalai-

sia erilaisin keinoin, joihin kuuluvat niin ihmisiä suoraan rajoittavat ja ohjaavat toimintata-

vat kuin myös ihmisten ajatusmaailmaan vaikuttaminen, jonka tavoitteena on sisäistetty 

itsen hallinta. (Martikainen 2014, 263.) Erityisesti haastateltava B henkilön mukaan SU-

PO:n lähestymistapa oli positiivinen kokemus ja SUPO on kohdellut häntä hyvin. 

 

4.1 Sosiaalipalvelujen tarve 

 

Molemmat haastateltavat kokivat, että heille ei ole tarjottu heidän tarpeisiinsa vastaavia 

sosiaalipalveluja eikä heillä ollut riittäviä tietoja niistä. 
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A: ”Minua ei ole ohjattu eikä minulle ole tarjottu mitään sosiaalipalveluja enkä 

itse tiennyt mistä voin niitä hakea tarvittaessa.” 

B: ”Minulla ei ollut tietoa palveluista, joita on olemassa.” 

 

Haastateltava A kertoi, että hänelle ei ole kerrottu sosiaalipalveluista eikä hänelle ole niitä 

tarjottu. Haasteena on ollut myös hänen vähäinen tieto siitä, mistä sosiaalipalveluja voisi 

mahdollisesti hakea. Haastateltava B toi esiin, että SUPO:n mielestä hän saattaa olla haital-

linen Suomen yhteiskunnan turvallisuudelle, mutta siitä huolimatta hänelle ei ole tarjottu 

sosiaalipalveluja, joista voisi olla hyötyä hänen tilanteessaan. Hän toi esiin myös sen, että 

hän ei ole itse lähtenyt etsimään ja hankkinut sosiaalipalveluja. Hän koki, että lähtiessään 

etsimään ja hakemaan palveluja hänet nähtäisiin epänormaalina ja mahdollisesti huonona 

muslimina.  

 

Haastateltava B toi esiin, että hänelle on tarjottu joitakin perustukia, mutta ne eivät ole pe-

rustuneet hänen tarpeisiinsa tai toiveisiinsa eikä hänen mielipidettään ole otettu huomi-

oon.  

 

B: ”Minun mielestäni henkilölle ei pitäisi tyrkyttää sellaisia palveluja, jotka eivät sovi 

henkilölle eikä yrittää väkisin kotouttaa henkilöä.” 

 

Hän ei kokenut hyötyvänsä näistä perustuista. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että taloudelli-

sen tuen sijan kyse pitäisi olla sellaisesta sosiaalisesta ja kulttuurisesta tuesta, joka perus-

tuu henkilön tarpeisiin. Haastateltava B kertoikin, että hän ei saanut esimerkiksi neuvoja 

liittyen elämäntilanteensa parantamiseen ja yhteiskuntaan osallistumiseen. 

 

Haastateltava B:n mukaan täysin erilaisesta kulttuurista tulevan ei ole helppoa sopeutua 

täysin uuteen ja erilaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, kuten esimerkiksi hänen suomalai-

seen yhteiskuntaan. Molempien haastateltavien mielestä tukea tulisi tarjota. 

 

A: ”Vahvaa ruohonjuuritason työtä pitää todella tehdä.” 

B: ” Minusta on tärkeä, että tuetaan sellaista ihmistä, josta turvallisuusviraston 

mukaan voi olla haittaa yhteiskunnalle.” 
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Haastateltava A oli sitä mieltä, että vahvaa ruohonjuuritason työtä pitäisi todella tehdä, jot-

ta syrjäytymisvaarassa olevien tilanteisiin voidaan vaikuttaa. Erityisesti haastateltava B toi 

esiin sen, kuinka tärkeänä hän pitää sitä, että suomalainen yhteiskunta tukee sellaisia hen-

kilöitä, jotka voivat turvallisuusviranomaisten mukaan olla haitaksi yhteiskunnalle. Sellai-

nen henkilö tuntee olevansa huonolla tavalla erilainen ja siksi apu ja tuki on ensiarvoisen 

tärkeää syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Haastateltava B:n mukaan palveluissa tulisi ottaa 

huomioon henkilön kulttuuri- ja uskonnollinen tausta. Hän tarkoitti erityisesti sitä, että eri-

tyisessä tilanteessa olevalle henkilölle tarjottavat palvelut eivät saa olla ristiriidassa henki-

lön kulttuurin ja uskonnon kanssa ja siksi henkilön mielipide on tärkeää huomioida. 

 

Molemmat haastateltavista toivat esiin käsityksiään liittyen sosiaaliviranomaisiin.  

 

A: ”Minusta viranomaisten osaaminen ei ole riittävä.” 

B: ”Minä itse olen sitä mieltä, että sosiaalityöntekijöillä ei ole tietoa siitä, että 

turvallisuusviranomaiset ovat tutkineet minua.” 

 

Haastateltava A:n mukaan viranomaisten osaaminen ei ole riittävää. Hänen kokemuksensa 

sosiaaliviranomaisista vaikuttivat olevan vähäisiä juuri sen vuoksi, että häntä ei ollut ohjat-

tu palveluiden piiriin, eikä hän osannut niihin myöskään hakeutua itsenäisesti. Haastatel-

tava B:n mukaan sosiaalityöntekijät eivät ole olleet tietoisia siitä, että hän on ollut SUPO:n 

tutkittavana. Näistä seikoista voisi päätellä sen, että koska sosiaaliviranomaiset eivät ole 

tienneet haastateltavien tilanteesta eivät he ole osanneet olla heihin yhteydessä ja tarjota 

heille palvelujaan.  

 

Molemmat haastateltavat kokivat, että he eivät ole saaneet riittävää tukea Suomen viran-

omaisilta.  

 

A: ” Viranomaisten tieto meidän kulttuurista, yhteisöstä ja uskonnosta on yleen-

sä heikko.” 
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B: ” Mielestäni on tärkeää, että jos viranomaiset haluavat työskennellä esimer-

kiksi syrjäytyneiden muslimien kanssa niin mukana olisi jäsen samasta yhteisös-

tä, jolla on tietoa ja ymmärrystä syrjäytyneiden muslimien tilanteesta.” 

 

Haastateltava A toi esiin käsityksensä, jonka mukaan viranomaisten tieto muslimikulttuu-

rista, yhteisöstä ja uskonnosta on yleensä heikko ja se vaikuttaa siihen, että viranomaiset 

eivät tiedä kuinka lähestyä heitä oikein vaikka halu auttamiseen olisikin. Hän oli kuitenkin 

vahvasti sitä mieltä, että syrjäytymisvaarassa olevan tai jo syrjäytyneet muslimin tukemi-

seen tarvitaan niin hänen oma yhteisönsä kuin myös Suomen viranomainen. Haastateltava 

B ajatteli, että jos viranomaiset haluavat työskennellä syrjäytyneiden muslimien parissa 

niin työskentelyä helpottaisi se, jos mukana olisi sellainen jäsen samasta yhteisöstä, jolla on 

tietoa ja ymmärrystä yhteisöstä sekä syrjäytyneiden henkilöiden tilanteesta ylipäätään.  

 

Molemmat haastateltavat korostivat sitä, kuinka tärkeässä osassa on sosiaaliviranomaisen 

osaaminen liittyen monikulttuurisuuteen. 

 

A: ”Sosiaalialan työntekijöiden täytyy olla todella vahvoja ja tietoisia sekä henki-

lön omasta kulttuurista, että suomalaisesta kulttuurista sekä islamista.” 

B: ”Palveluissa pitäisi ottaa huomioon henkilön kulttuuri- ja uskontotausta.” 

 

Haastateltava A oli sitä mieltä, että sosiaaliviranomaisen tulee olla tietoinen henkilön 

omasta kulttuurista, suomalaisesta kulttuurista ja islamista. Myös haastateltava B piti tär-

keänä sitä, että palveluissa huomioidaan henkilön kulttuuri ja –uskontotausta. Kulttuuri- ja 

uskontotaustan huomioiminen vaatii sosiaaliviranomaiselta niihin liittyvää osaamista. 

 

4.3 Yhteisön tuki 

 

Molemmat haastateltavista kokivat, että he eivät ole saaneet riittävää tukea perheeltään ja 

yhteisöiltään.  
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A: ”Perhe ei osannut tukea minua vaan he olivat vain yhteisön kannalla eli yhtei-

sö on määrännyt heidän ajatteluaan.” 

B: ”Perheeni asuu ympäri Eurooppaa ja kotimaassani enkä siksi saanut mitään 

tukea heiltä.” 

Haastateltava A kertoi, että hänen äärimmäisyytensä jakoi hänen perheensä kahtia, koska 

yhteisö on määrännyt hänen perheensä ajattelua. Hänen perheensä noudatti yhteisön aja-

tusta siitä, että mitä uskollisemmin toteutat Islamin ja yhteisön sääntöjä ja kulttuuria niin 

sitä suositumpi yhteisössäsi olet. Tässä haastateltava B tuo esiin sen, miten yhteisöllisyys 

on tärkeä hänen yhteisössään. Haastateltava B:n mukaan hänen oli mahdotonta saada per-

heeltään tukea, koska perhe asui ympäri Eurooppaa ja kotimaassaan. Erityisesti A koki, että 

tukeminen perheen osalta voi tapahtua ainoastaan silloin, jos perhe on integroitunut suo-

malaiseen yhteiskuntaan. Perhe saattaa tarjota tukeaan perheenjäsenilleen eri tilanteissa, 

mutta tässä haastateltava A tarkoittaa sitä, että henkilö joka on samanlaisessa tilanteessa 

kuin hän tarvitsee perheensä tukea irtautuakseen tilanteestaan, mutta perhe ei välttämättä 

pysty juuri tällaista tukea tarjoamaan. 

 

Molemmat haastateltavista toivat haastatteluissa esiin käsityksiään muslimiyhteisöjen on-

gelmista. 

 

A: ” Mielestäni mikään ei koskaan riitä oma yhteisölle ja aina pitää taistella pa-

remmuudesta.” 

A: ” Yhteisö on sisältä rikki ja yhteisössä on kuppikuntia eli pieniä sisäpiirejä.” 

B: ” Omassa yhteisössäni on niin paljon muita ongelmia, että ne ei vielä pysty te-

kemään yhteistyötä yhteisön sisällä yhteisön jäsenten kanssa.” 

 

Haastateltava A toi esiin haastattelussa, että hänen kokemuksensa mukaan omayhteisölle 

ei riitä mikään vaan taistelua käydään paremmuudesta yhteisön jäsenten välillä. Parem-

muudella hän tarkoittaa sitä, että henkilö toteuttaa niitä odotuksia joita yhteisöllä on sekä 

noudattaa yhteisön sääntöjä. Hän koki yhteisön olevan myös sisältä rikki ja, että yhteisön 

sisälle on muodostunut sisäpiirejä ja jokainen miettii itseään sekä ajaa omaa etuaan. Tässä 

yhteydessä ”rikki” viittauksella tarkoitetaan sellaisia yhteisön sisäisiä kysymyksiä, jotka 
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voivat vaikuttaa yhteisön jäsenten väliseen yhteistyöhön ja pahimmassa tapauksessa jopa 

estää sen kokonaan. Tällaiset yhteisön sisäiset kysymykset voita liittyä esimerkiksi poliitti-

siin tai uskonnollisiin asioihin. Jos nämä yhteisön sisäiset kysymykset vaikuttavat yhteisön 

sisäiseen yhteistyöhön niin voi olla, että siitä seuraa se, että yhteisö ei kykene auttamaan 

niitä yhteisön jäseniä, jotka tarvitsevat yhteisön tukea. Yhteisön rikki olemisella voidaan 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhteisön sisällä tapahtuu jakautumista sisäpiireihin esi-

merkiksi ajattelutapojen perusteella. Voi olla, että kaikki yhteisön jäsenet eivät löydä itsel-

leen omaa sisäpiiriään vaan jäävät niiden ulkopuolelle. Näin sisäpiirien ulkopuolelle jäävät 

mahdollisesti kokevat jäävänsä myös oman yhteisönsä ulkopuolelle eivätkä löydä paik-

kaansa siinä.  

 

Haastateltava B toi esiin ajatuksensa siitä, että koska oman yhteisön sisällä on paljon mui-

takin ongelmia, niin sen vuoksi yhteisö ei kykene yhteisön jäsenten väliseen yhteistyöhön. 

Tästä voisi ymmärtää, että koska yhteisö painii jo useiden yhteisön sisäisten ongelmien 

kanssa niin se luo ristiriitoja yhteisön jäsenten välille, joka puolestaan johtaa siihen, että 

yhteistyön tekeminen ja yhdessä yhteisönä asioihin vaikuttaminen voi olla hankalaa tai jo-

pa mahdotonta.  

 

Erityisesti haastateltava A toi esiin, kokemuksen kahden kulttuurin välissä elämisestä 

Suomessa. 

 

A: ”Nuoren on valittava jompikumpi ryhmä, joko islamilaisten tai maallistunei-

den ryhmä. Eli et voi mennä molempiin ryhmiin, koska ristiriidat ovat hyvin suu-

ret.” 

 

Haastateltava A:n mukaan haasteena on se, että Suomeen tullut muslimi elää kahden kult-

tuurin eli muslimikulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välissä. Hänen kokemuksensa mu-

kaan muslimiyhteisössä nuoren on tehtävä valinta näiden kahden kulttuurin ja ryhmän vä-

lillä. Nuoren on joko valittava islamilaisten tai maallistuneiden ryhmä. Islamilaisten ryh-

mällä hän tarkoittaa sellaista ryhmää, jossa vallitsee yhteisön etnisyydelle ja muslimeille 

tyypilliset arvot ja normit, joita yhteisö odottaa jäsentensä noudattavan ja harjoittavan. 

Maallistuneiden ryhmällä hän tarkoittaa sellaista ryhmää, jossa vallitsee puolestaan länsi-



25 

 

 

maalaisten arvot ja normit, jotka saattavat jollakin tavalla olla islamilaisten arvojen ja nor-

mien kanssa ristiriidassa tai mahdollisesti jopa vastakkaiset. Molempiin ryhmiin ei voi kuu-

lua niiden suurien ristiriitojen vuoksi. Tästä voisi päätellä, että nämä ryhmien väliset suu-

ret ristiriidat varmasti vaikeuttavat oman paikkansa löytämistä.  

 

Molemmat haastateltavat kokivat, että heidän yhteisöllään ei ole tietoa ja kokemusta siitä, 

miten auttaa ja tukea syrjäytymisvaarassa olevaa yhteisön jäsentä. 

 

A: ”Haaste on se, että kukaan yhteisössä ei uskalla puhua ääriryhmistä ja radikaalisoi-

tumisesta.” 

Erityisesti haastateltava A koki, että yksi haaste on vähäisen tiedon lisäksi, on myös se, että 

ääriryhmistä ei yhteisön sisällä uskalleta puhua. Yhteisön vähäinen tieto ja kokemus sekä 

ääriryhmistä puhumattomuus vaikuttavat siihen, että yhteisö ei välttämättä pysty tarjoa-

maan sellaista apua ja tukea, jota syrjäytymisvaarassa oleva tai mahdollisesti jo syrjäytynyt 

henkilö tarvitsisi.  

 

Yhteisöltä riittämättömän tuen saannin lisäksi molemmat haastateltavat kokivat, että he 

eivät ole saaneet riittävää tukea myöskään Suomen viranomaisilta.  

 

A: ” Viranomaisten tieto meidän kulttuurista, yhteisöstä ja uskonnosta on yleen-

sä heikko.” 

B: ” Mielestäni on tärkeää, että jos viranomaiset haluavat työskennellä esimer-

kiksi syrjäytyneiden muslimien kanssa niin mukana olisi jäsen samasta yhteisös-

tä, jolla on tietoa ja ymmärrystä syrjäytyneiden muslimien tilanteesta.” 

 

Haastateltava A toi esiin käsityksensä, jonka mukaan viranomaisten tieto muslimikulttuu-

rista, yhteisöstä ja uskonnosta on yleensä heikko ja se vaikuttaa siihen, että viranomaiset 

eivät tiedä kuinka lähestyä heitä oikein vaikka halu auttamiseen olisikin. Hän oli kuitenkin 

vahvasti sitä mieltä, että syrjäytymisvaarassa olevan tai jo syrjäytyneet muslimin tukemi-

seen tarvitaan niin hänen oma yhteisönsä kuin myös Suomen viranomainen. Haastateltava 

B ajatteli, että jos viranomaiset haluavat työskennellä syrjäytymisvaarassa olevien tai 
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mahdollisesti jo syrjäytyneiden muslimien parissa niin työskentelyä helpottaisi se, jos mu-

kana olisi sellainen jäsen samasta yhteisöstä, jolla on tietoa ja ymmärrystä yhteisöstä sekä 

syrjäytyneiden henkilöiden tilanteesta ylipäätään. Se, että ammattihenkilöllä on tietoa ja 

ymmärrystä voi vaikuttaa hyvällä tavalla luottamuksen syntyyn. 

5 Johtopäätökset 

 

Haastattelemani henkilöt olivat muslimitaustaisia maahanmuuttajia, joita SUPO ja oma yh-

teisö piti radikalisoituneina. Henkilöt, joita haastattelin olivat tilanteessa, jossa he ovat jää-

neet niin oman yhteisönsä kuin myös suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle, eli heitä voi-

si kuvailla marginalisoituneiksi ja syrjäytyneiksi. Marginalisaation piiriin kuuluvat ihmiset 

joko ajautuvat tai ajetaan yhteiskunnan reunalle (Pohjala 2016, 91-92). Syrjäytyminen voi-

daan puolestaan nähdä sivuun joutumisena sosiaalisista suhteista, vaikuttamisesta ja val-

lan käytöstä, mahdollisuudesta osallistua työhön, koulutukseen ja yhteisölliseen toimin-

taan. Syrjäytynyt asema syntyy, kun huono tai heikko asema yhteiskunnassa vakiintuu pit-

käaikaiseksi olotilaksi. (Laine & Hyväri & Vuokkila-Oikkonen 2010, 11.) 

 

5.1 Sosiaalipalvelut ja niiden tarve 

 

Ensimmäiset kaksi tutkimuskysymystäni liittyvät syrjäytymisvaarassa olevien tai jo mah-

dollisesti syrjäytyneiden muslimitaustaisten henkilöiden sosiaalipalveluihin ja niiden tar-

peeseen: 1) Minkälaisia sosiaalipalveluja muslimitaustaiset maahanmuuttajat kokevat tar-

vitsevansa ja saavatko he tarvitsemiaan palveluita? ja 2) Millaisia ovat muslimitaustaisten 

maahanmuuttajien kokemukset niistä sosiaalipalveluista, joita he ovat saaneet? 

 

Sosiaalityön eettisenä periaatteena on tukea marginaaliin ja heikommassa elämäntilan-

teessa olevia ihmisiä (Pohjola 2016, 87-88). Pohjolan (2016, 92) mukaan sosiaalityön kes-

keinen rakenteellinen tehtävä on madaltaa ja häivyttää marginaalin rajoja. Sosiaalityön 

tärkeänä roolina on myös toimia yhteiskunnallisessa muutoksessa pitkästi pysyvien mar-

ginaalien purkajana. Sosiaalityö tavoittelee kiinnittymistä ja mukaan kuulumista ja ne ovat 

sosiaalityön tärkeitä päämääriä (Pohjala 2016, 94). Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muu-
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toksessa-raportissa todetaan, että sosiaalityö ei läheskään aina tavoita kaikkein heikoim-

massa asemassa olevia ihmisiä, jotka tarvitsisivat palveluita (Blomgren, Karjalainen, Karja-

lainen, Kivipelto & Saikkonen & Saikku 2016, 5). Suomalaisessa yhteiskunnassa syrjäyty-

neiden ihmisten on kaikkien vaikeinta saada sosiaalityön palveluita verrattuna muihin 

kansalaisiin. Tämä ei tue sosiaalityön tarkoitusta, koska sosiaalityön tarkoitus on tukea 

huono-osaisia ja syrjäytyneitä ihmisiä. (Mäntysaari 2006, 115.) Sosiaalipalveluiden saami-

sen vaikeus kävi ilmi myös haastatteluaineistosta. Haastateltavien mukaan, heille ei ole tar-

jottu sosiaalipalveluja eikä heillä ole ollut riittäviä tietoja niihin liittyen. Toiselle heistä oli 

tarjottu taloudellista tukea, jonka hän koki riittämättömäksi avuksi ja tueksi tilanteeseensa. 

Hän olisi kaivannut sosiaalista ja kulttuurillista tukea. Näin ollen saadut palvelut eivät vas-

tanneet hänen tarpeisiinsa. Haastateltavat kokivat, että palvelujen tulisi vastata yksilölli-

sesti syrjäytymisvaarassa tai mahdollisesti jo syrjäytyneen radikalisoituneen muslimitaus-

taisen maahanmuuttajan tarpeisiin ja toiveisiin olematta ristiriidassa heidän kulttuurinsa 

ja uskontonsa kanssa.  

 

Sosiaalityöntyöntekijän yhteiskunnallinen tehtävä on julkisten sosiaalipalvelujen kehittä-

minen, niiden puolustaminen ja työskentely ensisijaisesti yhteiskunnassa heikommassa 

asemassa olevien ihmisten kanssa, kuten esimerkiksi syrjäytyneiden, avuttomien ja sorret-

tujen väestöryhmien kanssa. (Mäntysaari 2006, 129.) Molemmat haastateltavista pitivät 

ammattilaisen tarjoamaa tukea ensiarvoisen tärkeänä radikalisoituneille muslimitaustaisil-

le maahanmuuttajille eli henkilöille jotka ovat samanlaisessa tilanteessa kuin he. Toinen 

haastateltavista toi esiin palvelujen hakemiseen liittyvän häpeän eli ajatuksen siitä, että on 

huono tai epänormaali muslimi, kun tarvitsee ja hakee sosiaalipalveluja ja on niiden tar-

peessa. Palvelujen, ohjauksen ja tuen automaattinen tarjoaminen radikalisoituneille mus-

limitaustaisille maahanmuuttajille tukisivat heitä elämäntilanteessaan ja samalla mahdolli-

sesti myös madaltaisi kynnystä palveluiden vastaanottamisessa. Käsitykseni mukaan syr-

jäytymisvaarassa olevien tai mahdollisesti jo syrjäytyneiden radikalisoituneiden muslimi-

taustaisten maahanmuuttajien syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen 

vaikuttaa se, että tavoittavatko sosiaalityö ja sosiaalipalvelut kyseiset henkilöt ja ottavatko 

nämä henkilöt tarjottua apua vastaan. Kyseessä ei välttämättä ole pelkästään viranomaisen 

ja henkilön välinen luottamuksen puute vaan kyseessä voi olla myös, että henkilö ei vält-

tämättä ole kiinnostunut palveluista, joita hänelle tarjotaan. Henkilö saattaa olla tyytyväi-
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nen hänen nykyiseen elämäntilanteeseensa vaikka oman yhteisönsä ja viranomaisten nä-

kökulmasta henkilö olisi radikalisoitunut.  

 

Sosiaalityö ei läheskään aina tavoita henkilöitä jotka tarvitsisivat palveluja. Tämän nähdään 

johtuvan siitä, että useimmiten sosiaalityön avun piiriin pääseminen edellyttää asiakkaan 

omaa aktiivisuutta. Tällä hetkellä sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät ovat vahvasti toi-

misto ja toimeentulokeskeisiä eikä tavoitteelliseen ja prosessimaiseen työskentelyyn ole 

riittäviä edellytyksiä. Tästä johtuen, vaikka monenlaisia palveluja on tarjolla, niin niitä tar-

vitsevia ihmisiä ei pystytä välttämättä ohjaamaan oikeisiin paikkoihin eivätkä he välttämät-

tä löydä palvelujen piiriin, jos eivät tiedä niistä. (Blomgren ym. 2016, 5.) Tämä kävi ilmi 

myös haastatteluaineistossa. Toisella haastateltavalla oli vähäiset kokemukset sosiaalivi-

ranomaisista eikä hän ollut tietoinen sosiaalipalveluista ja toisen mukaan, sosiaaliviran-

omaiset eivät olleet tietoisia hänen tilanteestaan. Haastateltavat eivät osanneet aktiivisesti 

hakeutua sosiaalityön piiriin eivätkä sosiaaliviranomaiset ole olleet heihin yhteydessä ei-

vätkä tarjonneet heille palvelujaan. Näin ollen haastateltavat jäivät käytännössä täysin il-

man sosiaalipalveluja, vaikka todennäköisesti olisivat niistä hyötyneet. 

 

Yhteiskunnallisessa murroksessa työ erilaisten marginalisoitumista ja syrjäytymistä aihe-

uttavien kysymysten parissa edellyttää vaativaa ja syvällistä asiantuntemusta sekä työs-

kentelyä monilla eri tasoilla samaan aikaan (Pohjala 2016, 94). Haastateltavat korostivat 

sosiaaliviranomaisen monikulttuurisuuteen liittyvän osaamisen tärkeyttä. Haastatteluai-

neiston perusteella voi päätellä, että viranomaisten tieto muslimikulttuurista, yhteisöstä ja 

uskonnosta on heikko ja se saattaa vaikuttaa siihen, etteivät sosiaaliviranomaiset välttä-

mättä tiedä kuinka lähestyä muslimitaustaisia ihmisiä oikein, vaikka heillä halu auttami-

seen olisikin. Sosiaaliviranomaisen tulee olla tietoinen henkilön kulttuurista, suomalaisesta 

kulttuurista ja islamista, sillä kulttuuri- ja uskontotaustan huomioiminen vaatii sosiaalivi-

ranomaiselta niihin liittyvää tietoa ja osaamista. 

 

Eri ammattialojen yhteistyö eli moniammatillisuus on tärkeää syrjäytyneiden ihmisten 

kanssa työskenneltäessä. Sosiaalityön moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä ovat orga-

nisaatiotasolla rakenteet, jotka mahdollistava yhteistyön, selkeät päämäärät, toisten tun-

temisen, vuorovaikutustaidot, sopimisen työnjaosta sekä asiantuntijuuden. (Kokko & Veis-
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tilä 2016, 227.) Haastatteluaineiston perusteella voi päätellä, että eri viranomaistahojen 

yhteistyö on tärkeää, jotta syrjäytymisvaarassa olevat tai jo mahdollisesti syrjäytyneet ra-

dikalisoituneet muslimitaustaiset henkilöt saadaan sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön avun 

piiriin. Nämä henkilöt tarvitsevat sosiaalityön tarjoamaa apua, tukea ja ohjausta ongelmal-

lisessa elämäntilanteessaan.  Mielestäni syrjäytymisvaarassa olevien tai mahdollisesti jo 

syrjäytyneiden radikalisoituneiden muslimitaustaisten henkilöiden sosiaalipalvelujen 

puutteessa on kyse eri viranomaistahojen välisestä yhteistyöstä ja sosiaalipalveluiden tar-

peessa olevien henkilöiden vähäisistä tiedoista liittyen sosiaalityöhön sekä sosiaalipalve-

luihin. Ajattelen, että kyse on nimenomaan siitä, missä kohden eri viranomaistahojen väli-

nen yhteistyö ei suju riittävällä tavalla, jotta tieto näistä muslimitaustaisista henkilöistä ja 

heidän mahdollisesta tuen, ohjauksen ja palvelujen tarpeestaan siirtyisi viranomaistaholta 

toiselle. Kysymykseksi jää, millaista yhteistyötä esimerkiksi suojelupoliisi ja sosiaaliviran-

omaiset tekevät ja onko heidän välisessä yhteistyössään mahdollisesti jotakin tehtävissä, 

jotta tieto kulkisi entistä paremmin ja nämä muslimitaustaiset henkilöt ohjattaisiin heille 

sopivan ja oikean tuen piiriin. Tärkeää ehkä olisi pohtia sitä, kuinka voidaan ratkaista sa-

lassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat ja silti auttaa näitä muslimitaustaisia henkilöitä eri 

viranomaisten välisellä yhteistyöllä.  

 

5.2 Yhteisöltä saatava tuki 

 

Kolmas tutkimuskysymykseni liittyy syrjäytymisvaarassa olevien tai jo mahdollisesti syr-

jäytyneiden muslimitaustaisten henkilöiden omalta yhteisöltään saamaan tukeen: 3) Mil-

laisia ovat muslimitaustaisten maahanmuuttajien kokemukset muslimiyhteisön ja oman 

etnisen yhteisön tarjoamasta tuesta? 

 

Yhteisön voidaan ajatella muodostuvan henkilöistä, joilla on esimerkiksi yhteinen kulttuu-

ritausta, yhteiset arvot, samanlainen elämäntapa ja jotka tunnustavat toisensa sekä arvos-

tavat toisiaan. Yhteisön jäsenillä on yleensä yhteisiä perinteitä, arvoja ja normeja, käyttäy-

tymis- ja toimintatapoja sekä kieli ja siihen liittyvä yhteisölle ominainen vuorovaikutusta-

pa. (Hardina 2013, 26, Mason 2000, 19, 23, 35.) Haastateltavien mielestä heidän yhteisöil-

lään oli oma osansa siinä, että he ovat päätyneet tilanteeseen, jossa nyt ovat, mutta saman-



30 

 

 

aikaisesti he kaipasivat yhteisönsä tukea. Haastatteluaineiston perusteella haastateltavat 

eivät saaneet yhteisöltään tarvitsemaansa tukea vaan yhteisön sisäiset ongelmat ja ristirii-

dat voivat vaikuttaa omalta yhteisöltään avun ja tuen saamiseen. Yhteisön sisäiset ongel-

mat ja ristiriidat voivat vaikuttaa yhteisön jäsenten väliseen yhteistyöhön ja pahimmillaan 

estää sen kokonaan. Siitä voi seurata se, että yhteisö ei pysty auttamaan apua ja tukea tar-

vitsevia yhteisön jäseniä. Tämä voi puolestaan johtaa siihen, että yhteisön jäsenet eivät 

löydä paikkaansa yhteisössään ja jäävät yhteisön ulkopuolelle.  

 

Shandon Harris-Hoganin (2014, 31, 36) mukaan perheellä ja muilla läheisillä sosiaalisilla 

suhteilla voi olla vaikutusta siihen, että perheenjäsen radikalisoituu. Näkemykseni mukaan 

muslimiperheet eivät välttämättä kannusta lapsiaan liittymään johonkin ääri-islamilaiseen 

ryhmään. On kuitenkin mahdollista, että perhe joka asuu länsimaissa, on lastensa kuullen 

koko näiden lapsuuden ajan kritisoinut länsimaalaista kulttuuria, arvoja ja normeja. Tämä 

on saattanut ajan myötä vaikuttaa niin, että lapselle on muodostunut länsimaalaiskriittinen 

ja länsimaalaisvastainen asenne.  Länsimaalaisvastaisen asenteen muodostumista ja ylläpi-

toa voi tukea perheen sisäiset ongelmat ja perheenjäsenten väliset ristiriidat, henkilön 

omat sosiaaliset, kulttuuriset, identiteettiin liittyvät ja taloudelliset haasteet, rasismi ja syr-

jintä sekä huono kohtelu yhteiskunnassa. Perheen tarkoituksettomasti ylläpitämä länsi-

maalaisvastainen asenne saattaa ohjata lasta radikalisoitumisen suuntaan. Sellaiset henki-

löt, jotka ovat olleet kiinnostuneita tai liittyneet johonkin ääri-islamilaiseen ryhmään ja pa-

lanneet takaisin eivät ole välttämättä saaneet apua ja tukea perheeltään, koska perheen ti-

lanne voi olla epävakaa ja perheen maine voi olla vaarassa omassa yhteisössä sekä viran-

omaisten keskuudessa. Tämä voi johtua siitä, että he ovat yhteydessä ääri-islamilaiseen 

ryhmään kuuluvaan henkilöön ja siksi ovat todennäköisesti olleet SUPO:n kiinnostuksen 

kohde. Sellaisen perheen, joka on kasvattanut lapsensa länsimaalaiskriittisessä ja länsimaa-

laisvastaisessa asenneilmapiirissä voi olla vaikeaa kritisoida Islamiin ja länsimaalaisvastai-

suuteen liittyviä ajatuksiaan. Tämän takia on erityisen tärkeää, että syrjäytymisvaarassa 

olevan tai jo mahdollisesti syrjäytyneen radikalisoituneen muslimitaustaisen maahanmuut-

tajan ohjaamisen ja tukemisen ohella tuetaan myös hänen perhettään siinä, kuinka perhe 

voisi tukea perheenjäsentään. Perheiden hyvinvointi on keskeisiä syrjäytymistä ehkäiseviä 

tekijöitä. Perheiden tilanne on monella tavalla muuttunut, koska perheet ovat monimuo-
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toistuneet, kiire on lisääntynyt ja vanhempien rooli on aiempaa ristiriitaisempi. (Sisä-

asianministeriö 2008, 14.)  

 

Useimmat yhteisöt koostuvat joukosta ihmisiä, jotka liittyvät toisiinsa sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen myötä. Yhteisön välisessä vuorovaikutuksessa tärkeää on resurssien, tuen ja 

neuvojen jakaminen eli yhteisön jäsenten välinen antaminen ja vastaanottaminen. (Hardi-

na 2013, 26.) Haastatteluaineiston perusteella haastateltavat kokivat, että yhteisön tiedot 

ja taidot eivät riitä heidän tukemiseensa ja siksi ääri-ryhmistä ja radikalisoituneista henki-

löistä ei uskalleta puhua yhteisön sisällä. Muslimiyhteisössä ei välttämättä uskalleta kes-

kustella ääri-islamilaisten ryhmään kuuluvista ihmisistä, koska jos yhteisön jäsenestä käy-

tetään termiä radikalisti niin yhteisö saattaa pelätä leimaavansa tämän henkilön tai pelko 

kohdistuu siihen, että yhteisö joutuu arvostelun kohteeksi sen islamilaisen ajattelutavan 

vuoksi joka on suosittu yhteisössä. Muslimiyhteisö saattaa nähdä radikalisaation yhteisön 

ongelmana, mutta yhteisöllä ei välttämättä ole riittävästi tietoa siitä, miten siihen pitäisi 

suhtautua. Sellaiset henkilöt, jotka leimataan radikalisoituneeksi yhteisössä saattavat mar-

ginalisoitua ja syrjäytyä kokonaan. He saattavat syrjäytyä yhteisöstään, koska turvallisuus-

viranomaisten pelossa yhteisön jäsenet eivät välttämättä lähesty heitä enää. Yhteisön jäse-

net voivat pelätä sitä, että jos he ovat ääri-islamilaisen ryhmän jäsenten kanssa tekemisis-

sä, niin turvallisuusviranomaiset ajattelevat heidän mahdollisesti myös olevan kiinnostu-

neita ääri-islamilaisesta ajatuksesta. Viranomaisiin liittyvän pelon hälventämiseksi eli pe-

lon muuttaminen yhteisön voimavaraksi olisi tärkeää, että viranomaiset kannustavat yhtei-

söä auttamaan ja tukemaan apua tarvitsevia yhteisön jäseniä. Tärkeää on myös se, että yh-

teisö ja viranomaiset ovat valmiita tekemään yhteistyötä toistensa kanssa tukeakseen apua 

ja tukea tarvitsevia yhteisön jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteisön ja viran-

omaisten yhteistyö parhaillaan mahdollistaa sen, että yhteisö voi ja uskaltaa myös omatoi-

misesti auttaa ja tukea syrjäytymisvaarassa olevaa tai mahdollisesti jo syrjäytynyttä radi-

kalisoitunutta jäsentään. 

 

Muslimiyhteisössä vallitsee usein kollektiivinen kulttuuri. Kollektiivisessa kulttuurissa yk-

silöt nähdään ensisijaisesti yhteisön jäseninä, kuten esimerkiksi uskonnollisen yhteisön 

jäseninä, työyhteisön jäseninä tai muun yhteisön jäseninä (Keller 2012, 124). Kollektiivi-

sessa kulttuurissa kiinnitetään huomiota ensisijaisesti yhteisön etuun eikä niinkään yksilön 
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etuun ja ihmiset ovat integroituneet vahvoiksi, yhtenäisiksi yhteisöiksi (Katz & Homic 

2006, 160.) Yhteisön jäsenet ovat riippuvaisia yhteisöstään. Kollektiivisessa kulttuurissa 

yhteisön jäsenyys on henkilölle tärkeää ja ollakseen yhteisön täysivaltainen sekä arvostettu 

jäsen henkilö pyrkiä toteuttamaan sellaisia asioita, jotka ovat tyypillisiä hänen yhteisös-

sään. Jokaisen perheen maine yhteisössä on sidoksissa jollakin tapaa perheenjäsenten 

käyttäytymistapaan ja asemaan yhteisössä. Tärkeää on siis ylläpitää niin omaa kuin myös 

perheen mainetta, jotta perhe on arvostettu yhteisön keskuudessa.  

 

Yhteisön osaksi integroituneet yksilöt eivät kyseenalaista omaa lojaaliuttaan yhteisöään 

kohtaan ja suojaavat yhteisöään parhaan kykynsä mukaan (Katz & Homic 2006, 160). 

Haastatteluaineiston perusteella oman haasteensa yhteisön osaksi integroitumiseen luo 

tasapainoilu kahden kulttuurin eli muslimikulttuurin ja suomalaisen kulttuurin välillä. 

Suomalainen yhteiskunta perustuu liberaaliseen kulttuuriin, jossa ei  välttämättä olla niin 

tiukkoja ja ei ole välttämätöntä noudattaa kaikkia sen sosiaalisia arvoja ja normeja, jotta ei 

tule suljetuksi pois yhteiskunnasta. Muslimitaustaisen maahanmuuttajan omassa etnisessä 

ja uskonnollisessa yhteisössä todennäköisesti vallitsee kollektiivinen kulttuuri ja sen mu-

kaisesti hänen tulisi noudattaa sen yleisiä arvoja ja normeja. Suomalaisen yhteisön jäsenen 

tulee puolestaan noudattaa niitä arvoja ja normeja, joita kaikkien suomalaisen yhteiskun-

nan jäsenten, niin kantaväestön kuin ulkomaalaistaustaistenkin, tulee noudattaa. Muslimi-

taustaisten maahanmuuttajien täytyy siis tasapainoilla omassa yhteisössään ja suomalai-

sessa yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja normien välillä. Mielestäni ne ulkomaalais-

taustaiset nuoret, jotka ovat kasvaneet Suomessa, ovat kahden kulttuurin välillä tasapainoi-

lun asiantuntijoita. Tasapainoilu kahden eri kulttuurin välillä onnistuu, kun toisen kulttuu-

rin arvot, normit ja toiminta eivät riko eikä kyseenalaista oman kulttuurin arvoja, normeja 

ja toimintaa näkyvästi. Tasapaino kahden eri kulttuurin välillä voi vaihdella ja muuttua 

niin, että toinen kulttuureista painottuukin nuoren elämässä enemmän kuin toinen. Tämä 

saattaa johtaa siihen, että se kulttuuri joka painottuu enemmän nuoren elämässä myös si-

too häntä toista kulttuuria enemmän. 

 

Haastatteluaineiston perusteella syrjäytymisvaarassa olevan tai jo mahdollisesti syrjäyty-

neen radikalisoituneen muslimitaustaisen maahanmuuttajan tukemiseksi tarvitaan niin 

hänen yhteisöään kuin myös yhteiskunnan tarjoamia sosiaalipalveluja. Syrjäytymisvaaras-
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sa olevalle tai mahdollisesti jo syrjäytyneelle radikalisoituneelle muslimitaustaiselle maa-

hanmuuttajalle yhteisön suvaitsevaisuus ja hyväksyntä on tärkeää, kun taas radikalisoi-

tuneen muslimitaustaisen maahanmuuttajan ja viranomaisen välistä yhteistyötä sekä luot-

tamuksen syntyä helpottaisi tieto ja ymmärrys muslimikulttuurista, yhteisöstä ja uskon-

nosta ylipäätään. 

6 Pohdinta 

 

Suomen kotouttamispolitiikka, kotouttamisen edistämisen laki ja hyvinvointijärjestelmä 

tähtäävät maahanmuuttajien kotoutumiseen, yhteiskuntaan integroitumiseen ja kokonais-

valtaiseen hyvinvointiin. Oleskeluluvan saaneilla maahanmuuttajilla on oikeus kaikkiin 

samoihin hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin kuin kantaväestölläkin. Vaikka teoriassa 

hyvät puitteet kotoutumiselle ja yhteiskuntaan integroitumiselle on olemassa niin silti osa 

jää systeemin ulkopuolelle ja ovat väliinputoajia. Tutkielmani perusteella syrjäytymisvaa-

rassa oleva tai jo mahdollisesti syrjäytynyt radikalisoitunut muslimitaustainen maahan-

muuttaja saattaa jäädä ilman näitä palveluja joihin hän on oikeutettu. Tämä voi johtua hen-

kilöstä itsestään, hänen yhteisöstään tai yhteiskunnasta. Voi olla, että henkilöllä itsellään ei 

ole riittäviä tietoja palvelujen etsimiseen ja hakemiseen tai hän ei ole valmis niitä vastaan 

ottaman vaikka niitä hänelle tarjottaisiin. Voi olla, että yhteisö ei osaa eikä pysty auttamaan 

avun ja tuen tarpeessa olevaa jäsentään tai yhteisö ei tarjoa apua ja tukea jäsenelleen tur-

vallisuusviranomaisten ja ääri-islamisteiksi leimautumisen pelossa. Voi olla, että yhteis-

kunta ei tavoita näitä avun ja tuen tarpeessa olevia henkilöitä vianomaisten monikulttuuri-

suuteen liittyvän riittämättömän osaamisen vuoksi ja toimimattoman viranomaistahojen 

välisen yhteistyön vuoksi. 

 

Käsitykseni mukaan integraatioprosessi etenee sukupolvelta toiselle niin, että ensimmäi-

sen sukupolven integroitumisprosessi on mahdollisesti heikompi kuin seuraavien sukupol-

vien integroitumisprosessi. Käsitykseni mukaan ensimmäisellä muslimitaustaisella maa-

hanmuuttajasukupolvella on heikompi yhteys kantaväestöön, kuin myöhemmillä sukupol-

villa. Ensimmäisen muslimitaustaisen sukupolven heikompi yhteys kantaväestöön toden-

näköisesti liittyy siihen, että tälle sukupolvelle kaikki on uutta: uusi kieli, uusi kulttuuri ja 
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uskonto, uusi elämäntapa, uudet arvot ja normit sekä uusi yhteiskuntajärjestelmä. Nämä 

uudet asiat vaativat sopeutumista ja sopeutuminen vaatii motivaatiota, jotta elämä uudessa 

yhteiskunnassa olisi hyvää ja sujuvaa. Pelkkä maahanmuuttajan motivaatio ei kuitenkaan 

yksinään riitä, vaan hän tarvitsee yhteisön ja yhteiskunnan tukea, jotta hän voi saavuttaa 

itselleen asettamansa tavoitteet ja kokea olevansa osa yhteiskuntaa. Integraation kannalta 

on tärkeää, että valtaväestö hyväksyy maahanmuuttajan. Ihmisen motivaatio voi heikentyä, 

jos uuden opettelu ja siihen sopeutuminen koetaan liian hankalaksi eikä henkilö saavuta 

niitä tavoitta, joita hän on itselleen asettanut.  Ajattelen, että integraatio on tehoton, jos 

maahanmuuttajalla ei ole riittävää motivaatiota sopeutumiseen ja jos hän ei saa tukea yh-

teisöltään eikä yhteiskunnalta. Eteenkin jos maahanmuuttaja on vielä integraation alkuvai-

heessa ja kantaväestö ei hyväksy maahanmuuttajaa niin se vaikuttaa negatiivisesti maa-

hanmuuttajan motiiviin sopeutua uuteen yhteiskuntaan. Integraation alkuvaiheessa maa-

hanmuuttaja opettelee ja oppii uutta ja pyrkii löytämään tasapainon uuden ja oman taus-

tansa välillä. Tämä ei välttämättä aina onnistu eikä maahanmuuttaja sopeudu valtaväes-

töön. Maahanmuuttaja ei sopeudu valtaväestöön, jos hän ei tunne olevansa osa uutta yh-

teiskuntaa ja sen yhteisöä. Tällaisessa tilanteessa maahanmuuttaja tyypillisesti asuu ja 

oleskelee alueella, jossa on saman kulttuuritaustan ja uskontotaustan edustajia ja suurin 

osa hänen sosiaalisista kontakteistaan on hänen omasta etnisestä ja uskonnollisesta yhtei-

söstään. Ajan myötä tähän kantaväestön ja maahanmuuttajien toisistaan erkaantumiseen 

totutaan eli kantaväestö ja maahanmuuttajat elävät omissa yhteisöissään. Tässä tilanteessa 

muutoksen tekeminen ja kantaväestön ja maahanmuuttajien välinen integraatio on aina 

vain haastavampaa, koska kuilu näiden yhteisöjen välillä on syntynyt eikä integroitumises-

ta enää välitetä.  

 

Ensimmäinen muslimitaustainen maahanmuuttajasukupolvi ja heidän mahdollinen epäon-

nistunut integroituminen uuteen yhteiskuntaan luo mahdollisesti heille länsimaalaiskriitti-

sen ja länsimaalaisvastaisen asenneilmapiirin. Tämä puolestaan vaikuttaa toiseen maa-

hanmuuttajasukupolveen eli ensimmäisen sukupolven lapsiin, niin Suomessa syntyneisiin 

lapsiin kuin myös lapsena Suomeen tulleihin lapsiin, siten että lapset kasvavat länsimaa-

laiskriittisessä ja länsimaalaisvastaisessa asenneilmapiirissä. Haasteena on lapsen ja nuo-

ren sopeutuminen tähän yhteiskuntaan ja samalla ylläpitää oman yhteisön kulttuuria, arvo-

ja ja normeja. Erityisesti toinen maahanmuuttajasukupolven taito tasapainoilla kahden eri 
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kulttuurin välillä on ensimmäistä maahanmuuttajasukupolvea parempi, koska he ovat kas-

vaneet sekä muslimikulttuurin että suomalaisen kulttuurin välillä. Vaikka toisen sukupol-

ven maahanmuuttajilla on taito ylläpitää tasapainoa kahden kulttuurin välillä niin se ei 

välttämättä aina toimi vaan toinen kulttuureista painottuu enemmän tai nuori ei koe kuu-

luvansa kumpaankaan. Jos tasapainoilu kahden kulttuurin välillä ei onnistu pitkällä aikavä-

lillä ja nuori kokee itsensä ulkopuoliseksi on syrjäytymisvaara olemassa.   

 

Syrjäytymisen uhka on suurin maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen keskuudessa. 

Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin uhka ja vaikuttaa turvallisuuteen laa-

jasti (Sisäasianministeriö 2008, 6.) Syrjäytymiseen johtavaan kehitykseen tulee puuttua 

varhain ennen kuin se johtaa turvallisuuden kannalta kielteisiin ja usein pitkäaikaisiin seu-

rauksiin. (Sisäasianministeriö 2008, 63). Syrjäytymiseen puuttuminen varhain voi olla 

hankalaa, koska yhteisö ja viranomaiset eivät välttämättä tunnista henkilön tarpeita erityi-

sesti jos henkilö itse ei niitä tunnista. Varhaisessa vaiheessa saattaa olla myös niin, että 

henkilö itse vastustaa hänelle tarjottavaa neuvontaa ja palveluja. Varhaisessa syrjäytymi-

sen vaiheessa syrjäytymisvaarassa olevalle muslimitaustaiselle maahanmuuttajalle muista 

muslimitaustaisista syrjäytyneistä koostuva ryhmä voi olla houkuttelevampi vaihtoehto, 

kuin hänelle tarjottavat palvelut. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että syrjäytymisvaaras-

sa olevan tai mahdollisesti jo syrjäytyneen radikalisoituneen muslimitaustaisen henkilön 

kokemukset elämästään ja viranomaisista ovat negatiivisia ja siksi hän kaipaa yhteisöä, jos-

sa hän on arvostettu ja hyväksytty. 

 

Työskentely syrjäytymisvaarassa olevien tai mahdollisesti jo syrjäytyneiden radikalisoitu-

neiden muslimitaustaisten maahanmuuttajien kanssa, jotka tarvitsevat sosiaalipalveluja 

tulisi olla sisällytetty integraatiopolitiikkaan. Siltikään integraatiopolitiikka yksinään ei 

välttämättä ole riittävä tukemaan radikalisoituneita muslimeja. Esimerkiksi haastateltavani 

ovat kasvaneet Suomessa ja ovat sitä mieltä, että he ovat integroituneet suomalaiseen yh-

teiskuntaan. Tästä voisi päätellä, että integraatio on heidän mukaansa toiminut, mutta toi-

saalta turvallisuusviranomaisten mukaan he ovat radikalisoituneet. Radikalisoitumisen 

taustalla on usein monia eri tekijöitä ja kysymykseksi jää, mitkä asiat ovat johtaneet juuri 

heidän kohdallaan radikalisoitumiseen. Olisi tärkeää, että radikalisoituneille maahanmuut-

tajille olisi tarjota jonkinlainen kuntouttava palvelukokonaisuus. Sen tulisi vasta heidän 
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tarpeisiinsa, rakentaa luottamusta heidän ja eri viranomaistahojen välillä sekä tarjota heille 

heidän tarpeiden ja elämäntilanteen mukaisia palveluja. Eri viranomaistahojen yhteistyö 

olisi suotavaa radikalisoituneiden maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä. Radikalisoi-

tuneille maahanmuuttajille suunnatussa palvelukokonaisuudessa olisi tärkeää myös huo-

mioida henkilön lähipiiri ja yhteisö, jotta henkilön ja hänen lähipiirin sekä yhteisön välistä 

vuorovaikutusta voitaisiin tukea. 

 

Työskentely syrjäytyneiden ja radikalisoituneiden muslimitaustaisten henkilöiden kanssa 

on pitkäaikainen prosessi, joka voi olla haastava. Yksikään viranomais-, järjestö- tai yhtei-

sötaho ei pysty yksin vastaamaan tähän tarpeeseen. Sen vuoksi on tärkeää, että julkinen 

sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori yhdessä luovat puitteet avun tarjoamiselle. Eri-

tyisen tärkeää on, että julkinen sektori ja kolmannen sektorin eri yhdistykset tekevät yh-

teistyötä. Suomalaisessa yhteiskunnassa on erilaisia kolmannen sektorin yhdistyksiä, joilla 

on hankkeita aiheeseen liittyen, jotka voivat mahdollisesti omalta osaltaan auttaa heitä. 

Näitä hankkeita ovat muun muassa Kirkon Ulkomaanavun Reach Out-hanke ja Vuolle Set-

lementti ry:n Radinet-hanke. Kirkon Ulkomaanavun Reach Out-hankeen tarkoituksena on 

lisätä viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä radikali-

saation ehkäisemiseksi. (Reach Out n.d.) Radinet-hanke (Radinet-hanke n.d.) on Vuolle 

Settlementti ry:n hanke, jossa kehitetään järjestöpohjainen, valtakunnallinen Exit-

toimintamalli radikalisoituneille henkilöille, jotka haluavat irtaantua väkivaltaisesta ää-

riajattelusta ja toiminnasta. 
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Teemahaastattelu     Liite 1 

   

Taustatiedot  

- Kerro itsestäsi: ikä, koulutus, työ, elämäntilanne, perhe  

   

Elämä Suomessa nyt  

- Kauanko olet asunut Suomessa?  

- Millaista elämäsi on ollut ja on nyt Suomessa? (miten se on vaihdellut, millaisia vaiheita)  

- Oletko ollut tekemisissä viranomaisten kanssa? (esim. poliisi, sosiaalityöntekijä, sosiaa-

liohjaaja)  

- Jos olet, niin miksi ja miten se on vaikuttanut elämääsi?  

   

Muslimiyhteisön ja oman etnisen yhteisön tuki  

- Miten perheesi ja ystäväsi ovat suhtautuneet tilanteeseesi ja miten he ovat tukeneet si-

nua?  

- Miten muslimiyhteisö ja oma etninen yhteisösi ovat suhtautuneet tilanteeseesi ja miten ne 

ovat  

tukeneet sinua?  

- Miten perheesi ja ystäväsi olisivat voineet tukea sinua paremmin tilanteessasi?  

- Miten muslimiyhteisö ja oma etninen yhteisösi olisi voinut tukea sinua paremmin tilan-

teessasi?  

   

Sosiaalipalvelut  

- Oletko ollut tai oletko tällä hetkellä sosiaalitoimen asiakas?  

- Jos olet ollut niin miksi? (millaisia haasteita sinulla on ollut)  

- Jos olet niin kuinka kauan ja millaista tukea sinulle on tarjottu?  

- Perustuiko sinulle tarjottu tuki mielestäsi tarpeeseesi? Miksi?  

- Otettiinko toiveesi ja mielipiteesi liittyen tarvitsemaasi tukeen huomioon?  

- Saitko tarvitsemaasi tukea ja vastasiko saamasi tuki tarpeeseesi? Miksi? (oletko hyötynyt 

siitä)  

- Onko saamasi tuki ollut riittävää? Miksi?  

- Millaista tukea olisit toivonut enemmän?  
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Elämä Suomessa tulevaisuudessa  

- Millaisena näet tulevaisuutesi Suomessa?  

- Tukeeko saamasi tuki tulevaisuuden suunnitelmiasi? 


