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1. Johdanto

Tämän pamfletin tavoitteena 
on tarkastella Suomen saa-
melaispolitiikan nykytilannet-

ta. Tarkoituksena on vastata seu-
raaviin kysymyksiin: 1) toteutuvatko 
saamelaisten oikeudet voimassaole-
vien lakien ja sopimusten mukaan? 
2) Miten valtio ja kunnat käsittelevät 
tiettyjä keskeisiä kysymyksiä, jotka 
koskevat saamelaisia Suomessa?  

Raportin tiedot pohjautuvat 
muodollisiin sekä epämuodollisiin 
haastatteluihin (kaikkia ei maini-
ta erikseen), Saamelaiskäräjien ja 
eduskunnan materiaaleihin sekä ra-
portteihin ja muihin kirjallisiin läh-
teisiin. Erityisesti keskipisteessä on 
valtion toimintaperiaatteet koskien 
kieltä ja maanomistusoikeuksia. 

Mitä Suomen saamelaispolitiikas-
sa sitten tapahtuu? 

Asiaa voi lähestyä monesta näkö-
kulmasta. Useat saamelaiset, Saame-
laiskäräjät mukaan lukien, ovat sitä 
mieltä, että heidän oikeutensa eivät 
toteudu, ja että he eivät saa osak-
seen sitä kunnioitusta, joka lakien ja 
sopimusten mukaan heille kuuluisi. 

Tämä on myös käynyt ilmi useista jul-
kisista ja akateemisista selvityksistä. 
Valtiollisella tasolla Suomessa vaikut-
taa olevan eri näkemyksiä siitä, missä 
määrin saamelaisten oikeudet huo-
mioidaan. Eri tahot tulkitsevat lakeja 
ja sopimuksia eri tavoin: sekä saame-
laisten keskuudessa että valtiovallan 
piirissä on eri käsityksiä siitä, miten 
keskeisiä kysymyksiä tulisi käsitellä. 
Siksi tämän pamfletin tarkoitus on ul-
kopuolisesta näkökulmasta käsin kä-
sitellä ja avata keskustelua Suomen 
saamelaispolitiikasta ja saamelaisten 
elinehtoja ja oikeuksia koskevista ky-
symyksistä.  

Saamelaiset - Euroopan ainoa 
alkuperäiskansa
• Norjassa on noin 60 000 saamelais-

ta, Ruotsissa 20 000, Suomessa 10 
000 ja Venäjällä 2 000. Tarkkoja lu-
kuja ei ole olemassa.

• Saamelaiskieliä on yhdeksän, ja 
niistä kolmea puhutaan Suomes-
sa: pohjoissaamea, inarinsaamea ja 
koltansaamea. 

• Suomen lain mukaan saamelaisten 
kotiseutualueeseen kuuluvat Uts-
joen, Inarin ja Enontekiön kunnat 
sekä Sodankylässä sijaitseva Lapin 
paliskunnan alue.
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2. Muutamia lähtökohtia

Saamelaisten perinteinen alue 
– Saamenmaa, tai Sápmi – ul-
ottuu Norjan, Ruotsin, Suomen 

ja Venäjän rajojen yli (katso Kuva 
1). Nykyään tosin yli puolet kaikista 
saamelaisista asuu tämän alueen 
ulkopuolella, useat heistä suurkau-
pungeissa. Yhteensä kaikista noin 

100 000 saamelaisesta noin 10 000 
asuu Suomessa. Tarkkoja lukuja ei 
ole tiedossa, sillä Ruotsi ja Norja eivät 
tilastoi väestön etnistä taustaa. Yh-
teensä yhdeksästä saamelaiskielestä 
kolmella on virallinen asema Suomen 
saamelaisalueella. Näistä pohjois-
saame on ylivoimaisesti suurin, kun 
taas inarin- ja koltansaamea puhuu 
kumpaakin muutama sata henkilöä. 

Kuva 1. Saamenmaa sekä nykyään puhuttavien saamelaiskielten 
levinneisyys. Useammassa saamelaisalueen ulkopuolisessa kau-
pungissa on merkittävä saamelaisväestö. Kartta: Arttu Paarlahti.
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Vuodesta 1995 alkaen saame-
laisten asema Suomen alkuperäis-
kansana sekä heidän oikeutensa 
säilyttää ja kehittää kieltään ja kult-
tuuriaan on määritelty perustus-
laissa. Lisäksi on määritelty, että 
saamelaisilla on kotiseutualueel-
laan omaa kieltä ja kulttuuria kos-
keva itsehallinto.¹ Kotiseutualueella 
(Kuva 2) tarkoitetaan Suomen poh-
joisimpia kuntia: Utsjoen, Enonte-
kiön ja Inarin kunnat sekä Sodan-
kylän pohjoisosa (Lapin paliskun-
nan alue). Omaa kieltä ja kulttuuria 
koskevan kulttuuri-itsehallinnon 
toteuttamisesta huolehtii Saame-

läiskäräjät (Sámediggi/Sämetigge/
Sää’mte’ğğ), vaaleilla valittava po-
liittinen elin, joka sijaitsee Inarissa 
(Kuva 3). Kolttasaamelaisilla on li-
säksi oma laki ja kyläkokoukset, jot-
ka toimivat heidän omana päättä-
vänä elimenään.²

Toisin kuin esim. Ruotsissa, Suo-
men Saamelaiskäräjät ei ole viran-
omainen vaan itsehallintoelin, jon-
ka tehtävänä on huolehtia perus-
tuslaissa säädetystä saamelaisten 
omaa kieltä ja kulttuuria koskevasta 
itsehallinnosta. Saamelaiskäräjien 
21 jäsentä valitaan joka neljäs vuo-
si, ja valinnan tekevät Saamelaiskä-

Kuva 2. Saamelainen kotiseutualue saamelaiskäräjälain 
mukaan (lähde: Saamelaiskäräjät, www.samediggi.fi).
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räjien äänestysluetteloon kuuluvat 
henkilöt. Kaikki, jotka täyttävät vi-
rallisen saamelaiskäräjälain mukai-
sen saamelaismääritelmän, voivat 
hakea äänestysluetteloon ja aset-
tua ehdolle vaaleissa. Erona Nor-
jaan ja Ruotsiin on se, että Suomen 
Saamelaiskäräjät ei perustu puo-
luepolitiikkaan, vaan jäsenet vali-
taan henkilövaaleilla. 

Ei ole olemassa mitään valtiollis-
ta viranomaista, jolla olisi kokonais-
vastuu saamelaisia koskevista kysy-
myksistä, mutta saamelaiskysymys-
ten koordinointivastuu Suomessa 
valtiotasolla on oikeusministeriöllä. 

Käytännössä oikeusministeriö hoi-
taa Saamelaiskäräjiä koskevia kysy-
myksiä sekä muita juridisia tehtä-
viä, kuten saamen kielilakia koske-
via asioita. Muut tehtävät on jaettu 
eri ministeriöille, ja niitä hoitavat 
esim. opetus- ja kulttuuriministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, sosi-
aali- ja terveysministeriö sekä ulko-
ministeriö. Suomessa ei kuitenkaan 
ole olemassa mitään laajempaa saa-
melaispoliittista yksikköä, kuten esi-
merkiksi Norjassa. Siellä kunta- ja 
uudistusministeriössä saamelaisten 
asioista ja vähemmistöpolitiikas-
ta vastaa yksikkö, jolla on kokonais-

Kuva 3. Suomen Saamelaiskäräjien tilat ovat Saamelais-
kulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. (Kuva: Lia Markelin)
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vastuu ‘muodostaa ja koordinoida’ 
valtion poliittinen linja saamelais-
kysymyksissä: useat yksikön työn-
tekijöistä ovat saamelaisia ja minis-
teriössä työskentelee saamelainen 
valtiosihteeri. Tämän viran haltija on 
aina saamelainen. Suomessa koordi-
nointia hoidetaan lähinnä ministeri-
öiden välisten kahdenvälisten kon-
taktien kautta. Oikeusministeriö jär-
jestää vuosittain eri ministeriöiden 
virkamiesten ja Saamelaiskäräjien 
välisen verkostotapaamisen.  

Saamelaisasioiden budjettierät 
ovat näin ollen myös jaettu eri mi-
nisteriöille. Saamelaiskäräjien pe-
rusrahoitus kulkee oikeusministe-
riön kautta.

3. Mikä hiertää saamelais-
ten ja valtion välejä?

Saamelaisten ja valtion välisessä 
asioinnissa vallitsevia keskeisiä 
kysymyksiä tarkasteltaessa on 

hyvä muistaa pitkä historia, johon 
ne perustuvat. Nykyisen Saamen-
maan muodostavilla alueilla on ollut 
tärkeä taloudellinen ja poliittinen 

merkitys Pohjoismaissa ja niiden 
välisissä taisteluissa. Sekä kirkon lä-
hetystoiminta, että syntyvaiheessa 
olleiden valtioiden taloudelliset 
intressit ovat vaikuttaneet aluee-
seen 1200-luvun lopusta alkaen.³ 

 Ulkoapäin enemmän tai vähemmän 
terra nulliukseksi mielletty Saamen-
maa jaettiin myöhemmin kahden, 
kolmen ja sitten neljän valtion väl-
illä. Alueen halki vedetyt rajat ovat 
katkoneet olemassa olevia saame-
laisia rakenteita, kuten poronhoitoa 
harjoittavien Suomen saamelaisten 
vuosittaista muuttoa (Norjan) ran-
nikolle, mikä on lisännyt (tämän 
päivän) Suomessa laidunmaihin 
kohdistuvaa painetta. Tätä nykyä 
valtiot omistavat suurimman osan 
Saamenmaan maista.

Maaoikeuksista on tullut yhä 
suurempi kysymys pohjoisiin aluei-
siin kohdistuvan paineen kovennut-
tua. Perinteiset saamelaiset elinkei-
not kuten poronhoito, kalastus ja 
metsästys edellyttävät pääsyä suu-
rille maa-alueille ja kalaisille vesille. 
Pohjoisimman Suomen infrastruk-
tuuri on kasvanut suunnattomasti 
viimeisimpien 50–60 vuoden aika-
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na. Muun muassa metsähakkuut, 
kaivostoiminta, voimakkaasti kas-
vava matkailu ja koneellinen kullan-
kaivuu kohdistavat yhä kovempaa 
painetta sekä maihin että vesistöi-
hin. Siksi Saamelaiskäräjät pitää al-
kuperäiskansoja koskevaa ILO 169 
yleissopimusta (katso jäljempänä) 
keskeisenä työkaluna, jotta perin-
teiset saamelaiset elinkeinot voi-
taisiin pelastaa ja Lapin luontoon 
kajoamisesta voisi olla enemmän 
sananvaltaa. Toiset sitä vastoin pel-
käävät, että saamelaisten oikeuk-
sien lisääminen vähentäisi heidän 
omia oikeuksiaan. 

Määritelmä siitä, kuka on saa-
melainen, on merkittävästi mutkis-
tanut saamelaiskysymystä Suomes-
sa kahdenkymmenen viime vuoden 
aikana. Kuten jäljempänä näemme, 
olemassa on henkilöitä, jotka miel-
tävät itsensä saamelaisiksi, mutta 
joita Saamelaiskäräjät ei tunnus-
ta saamelaisiksi. Sellaisiakin henki-
löitä on, jotka eivät miellä itseään 
saamelaisiksi mutta haluavat pääs-
tä Saamelaiskäräjien äänestyslu-
etteloon, koska he pelkäävät jää-
vänsä vaille mahdollisia oikeuk-

sia. Saamelaiskäräjiä koskevan lain 
tarkistuksen ja ILO 169:n ratifioin-
nin Suomessa – joka myös on ollut 
asialistalla 20 vuotta – viivästyttyä 
määrittelykysymys on voimistunut 
voimistumistaan, ja eri leirit ovat 
lähteneet liikekannalle. Kysymys 
kärjistyi vuonna 2015, kuten tuon-
nempana näemme, kun eduskunta 
pysäytti sekä lain Saamelaiskäräjis-
tä että ILO 169: ratifioinnin (tästä li-
sää luvussa 6). 

Jos valtion virkamiehiltä kysyy, 
heidän käsityksensä tuntuu olevan, 
että Lapin poliitikot ovat keskeises-
sä roolissa. Suuri joukko poliitikko-
ja suhtautuu saamelaiskysymyk-
siin myönteisesti, mutta pienempi 
ydinryhmä (etenkin Lapin kansan-
edustajat) asettuu helposti vas-
taan. Kyse on monessa suhteessa 
aluepoliittisesta kysymyksestä: Ete-
lä-Suomessa suhtaudutaan lopul-
ta myönteisesti muttei juuri oteta 
kantaa, kun taas pohjoisessa kysy-
mykset herättävät voimakkaampia 
tunteita mutta myös pelkoja. Kaik-
ki Lapin kansanedustajat muotoili-
vat vuonna 2012 yhteisen kannan-
oton ILO 169:n ratifiointia vastaan.⁴ 
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Kyllähän Lapin kansanedusta-
jilla on tässä hirveän keskeinen 
rooli. Näin oli viime hallituskau-
dellakin, silloin kun näitä mei-
dän esityksiä käsiteltiin, niin he 
profiloituvat kyllä hyvin vahvasti. 
[…] Varmaan Lapin äänestäjille 
tämä on aika merkittävä asiako-
konaisuus, etelän äänestäjille se 
ei näyttäydy kovin merkittävänä 
asiakokonaisuutena.
Valtion virkamies, jolla on kokemusta 
saamelaiskysymyksistä

Lapin nykyiset kansanedusta-
jat, jotka edustavat neljää puoluet-
ta (kokoomusta, vasemmistoa, pe-
russuomalaisia ja SDP:tä), tuntuvat 
näkevän kysymyksen ILO 169:sta ja 
määrittelykysymyksen samalla ta-
valla kuin edeltäjänsä. Saamelais-
ta kulttuuria halutaan tukea aktii-
visesti, mutta ILO 169:ää ei haluta 
ratifioida, ennen kuin määrittelyky-
symys on ratkaistu. Palaamme tä-
hän teemaan jäljempänä. 

Myös se, että saamelaiset ovat 
lukumääräisesti alakynnessä, on re-
aalipoliittinen tosiasia. Vaikka laillis-
ten oikeuksien tulisi olla samat vä-

estön suuruudesta riippumatta, ky-
symyksellä tuntuu kuitenkin olevan 
vaikutusta: saamelaiset eivät ole 
poliittisesti ratkaiseva ryhmä. Kos-
ka saamelaisia on lukumäärältään 
vähän ja he asuvat hajallaan use-
an kunnan alueella, heidän paino-
arvonsa äänestäjinä on vähäinen, 
sekä alueellisella että kansallisella 
tasolla. Siksi kyse ei ole ryhmästä, 
jolta politiikot keräävät ääniä. 

Useilla saamelaiskysymyksiä kä-
sittelevillä virkamiehillä tuntuu ole-
van sekä paljon tietoa saamelais-
asioista että ymmärrystä niitä koh-
taan. Toisaalta näitä virkamiehiä on 
lukumääräisesti melko vähän, ja he-
kin tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, 
että saamelaisasioita koskeva ylei-
nen tietotaso on erittäin rajoittunut. 
Ihmiset, jotka eivät erityisesti työs-
kentele näiden kysymysten parissa, 
kuulevat helposti eniten ongelmis-
ta. Tämä johtaa moniin väärinkäsi-
tyksiin ja – virkamiestenkin keskuu-
dessa – tunteeseen, että saamelai-
set valittavat aina. 

Kun kuitenkin perustuslaki ja Suo-
men lainsäädäntö asettavat vi-
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ranomaisille tiettyjä velvollisuuk-
sia, niin jos niitä ei noudateta 
niin mielestäni se on ihan luonte-
vaa – ja Saamelaiskäräjien tehtä-
väkin – olla myös edunvalvoja. Jo-
ten heidän täytyy nostaa se esille. 
Siitä tulee helposti se kuva että 
aina ne valittaa. 
Valtion virkamies, jolla on kokemusta 
saamelaiskysymyksistä

Mielenkiinto saamelaiskysymyk-
siä kohtaan vaihtelee selvästi myös 
ministeriöstä ministeriöön ja halli-
tuksesta hallitukseen. Viimeisin hal-
litus joudutti saamelaisten oikeuksia 
aktiivisesti, kun taas eräs nykyisen 
hallituksen virkamies kommentoi 
vastikään, että saamelaiskysymyk-
set ”eivät ole 50 tärkeimmän kysy-
myksen joukossa, jos näin sanom-
me”. Yleinen tietämättömyys tuntuu 
siis olevan yleinen ongelma samoin 
kuin poliittisten päättäjien keskuu-
dessa mahdollisesti se käsitys, ettei 
kysymys ole kovin tärkeä. 

Kysymys saamen kielistä on yhä 
yhtä ajankohtainen kuin se on ollut 
jo useiden vuosikymmenten ajan. 
1900-luvun loppupuolella tapahtui 

erittäin voimakas kielenvaihdos sii-
nä määrin, että useat saamen kielis-
tä ovat tätä nykyä vakavassa vaaras-
sa kuihtua pois. Suuntausta on viime 
vuosikymmeninä yritetty murtaa 
aktiivisella kielten elvyttämisellä. 
Mutta saamelaisten kannalta kehi-
tys nähdään usein liian hitaana ja 
panostukset liian pieninä, jotta kiel-
teinen kehitys voitaisiin vakavasti 
murtaa. Monien saamelaisten mie-
lestä ei voi vain todeta, että kielen 
puhujia on niin vähän. He katsovat 
pikemminkin, että puhujien harva-
lukuisuus motivoisi tukemaan elvy-
tystä vielä voimakkaammin, koska 
nykytilanne on suurelta osin valtion 
sekä aktiivisen että passiivisen poli-
tiikan tulosta. 

Assimilaatio- tai sulauttamispo-
litiikka ei ole Suomessa ollut yhtä 
voimakasta tai ainakaan ilmennyt 
yhtä selvästi kuin naapurimaissa. 
Kaikkein selvintä se oli Norjassa, 
jossa 1800-luvulla aloitettiin aktii-
vinen ja voimallinen norjalaistamis-
politiikka. Seuraukset olivat kuiten-
kin enemmän tai vähemmän samat: 
kieli ja kulttuuri altistuivat yhä ko-
vemmalle paineelle. Kun pakollinen 
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duodji (perinteinen käsityö) ovat tär-
keitä monille mutteivät läheskään 
kaikille. Kuten muissakin kansakun-
tien rakennusprosesseissa, etenkin 
poliittisesti aktiivisten ihmisten ääni 
kuuluu.⁵

Kun tässä siis viitataan ”saame-
laisiin”, tarkoituksena ei ole sulkea 
ketään pois tai ottaa kantaa määrit-
telykysymykseen. Sen sijaan teks-
tissä pyritään tietyssä määrin ku-
vailemaan kyseistä keskustelua ym-
märryksen luomiseksi olemassa 
olevia ongelmia kohtaan. Saame-
laiskäräjät saavat tässä kuitenkin 
saamelaisten edustuksellisena eli-
menä etusijan monien esiin nostet-
tavien ongelmien määrittelyssä.

4. Vahva viitekehys 
saamelaisten oikeuksille

Mitä saamelaisten tunnusta-
minen alkuperäiskansaksi 
sitten merkitsee? Käsit-

teen kannalta on keskeistä käsittää 
kansa pikemminkin kansainoikeu-
den mukaisesti kuin vähemmistönä. 
Kansalla on kansana itsemääräämi-

kouluopetus ulotettiin 1900-luvulla 
saamelaisiin, opetus tapahtui suo-
meksi ja useimmiten sisäoppilai-
toksissa. Kovat asenteet ja kunnioi-
tuksen ja tuen puute saamen kieltä 
kohtaan saivat kokonaiset sukupol-
vet olemaan puhumatta sitä lapsil-
leen. Siksi nyt on olemassa paljon 
vanhempia, jotka eivät itse puhu 
saamea tai ovat oppineet sitä vas-
ta aikuisiässä mutta haluavat mie-
lellään antaa sen lapsilleen. Tässä 
prosessissa esimerkiksi Aotearoan/
Uuden-Seelannin mallin mukaisia 
kielipesäpäiväkoteja on käytetty 
aktiivisesti, etenkin koltan ja inarin-
saamen kielten elvyttämiseen. 

Ennen kuin jatkan pidemmälle, 
tuntuu tärkeältä painottaa, että kun 
puhun tässä ”saamelaisista” yleis-
käsitteenä, en yritä jättää huomioi-
matta saamelaisyhteiskuntien moni-
naisuutta. Vaikka saamelaisten ins-
tituutiot kuten Saamelaisneuvosto 
ja Saamelaiskäräjät painottavatkin 
saamelaisten historiaa yhtenä kan-
sana, kaikki saamelaiset eivät käsi-
tä asiaa näin. Perinteiset saamelai-
set elinkeinot kuten kalastus, poron-
hoito, metsästys, marjojen keruu ja 
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ALKUPERÄISKANSAN 
MÄÄRITELMÄ
Yksiselitteistä virallisesti laadittua 
kansainvälistä alkuperäiskansan mää-
ritelmää ei ole. YK-järjestelmässä ter-
mi kuitenkin pohjautuu seuraaviin  
tekijöihin: 

• Henkilö määrittelee itsensä ja ryh-
mä tunnustaa hänet alkuperäiskan-
saan kuuluvaksi.

• Historiallinen jatkumo siirtomaa tai 
uudisraivaaja-aikaa edeltäneisiin 
yhteiskuntiin.

• Vahvat yhteydet alueen maahan 
tai luonnonvaroihin.

• Omat yhteiskunta-, talous- tai po-
liittiset järjestelmät.

• Oma kieli, kulttuuri ja uskonkäsitys.

• Ei hallitseva yhteiskuntaryhmä.

• Haluaa ylläpitää ja toisintaa perit-
tyjä ympäristöjä tai järjestelmiä 
omana kansanaan.

Lähde: YK:n alkuperäiskansa-asioista 
käsittelevä pysyvä foorumi: Factsheet: 
Who are Indigenous peoples? 

ALKUPERÄISKANSOJEN 
OIKEUKSIA KOSKEVIA 
KESKEISIÄ KANSAINVÄLISIÄ 
ASIAKIRJOJA: 

• ILO-yleissopimus 169, itsenäisten 
maiden alkuperäis ja heimokansoja 
koskeva yleissopimus (1989)

• YK:n alkuperäiskansojen oikeuk-
sien julistus, UNDRIP (2007)

• YK:n yleissopimus lasten oikeuksis-
ta (1989)

MYÖS SAAMELAISIA 
KOSKEVIA ASIAKIRJOJA 
VÄHEMMISTÖJEN 
OIKEUKSISTA:

• Euroopan neuvoston kansallisten 
vähemmistöjen suojelua koskeva 
puiteyleissopimus (1998)

• Alueellisia kieliä tai vähemmistö-
kieliä koskeva eurooppalainen pe-
ruskirja (1998)
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mutta kuitenkin merkittävä, kos-
ka se on ensimmäinen valtioiden 
ja alkuperäiskansojen välillä kan-
sainvälisesti laadittu asiakirja. UN-
DRIP:n lähtökohtana on, että alku-
peräiskansoilla on samat kollektiivi-
set ja yksilökohtaiset oikeudet kuin 
muilla kansoilla ja yksilöillä on YK:n 
perusoikeuksia koskevien yleisso-
pimusten perusteella. Siinä pai-
notetaan myös, että päätökset tu-
lee tehdä yhteistyössä alkuperäis-
kansojen kanssa ja näiden vapaalla 
ja ennakkotietoon pohjautuvalla 
suostumuksella (free, prior and in-
formed consent, FPIC). Kuten jäl-
jempänä näemme, tätä oikeutta ei 
aina kunnioiteta nyky-Suomessa. 

Lisäksi tammikuussa 2017 esi-
teltiin pohjoismaisen saamelais-
sopimuksen luonnos. Saamelais-
ten oikeudet eri Pohjoismaissa yh-
denmukaistavaa yleissopimusta on 
työstetty yli 20 vuotta. Nyt ehdo-
tettu teksti tuntuu saaneen ristirii-
taisen vastaanoton. Monet pitävät 
sitä erittäin tärkeänä ja mahdolli-
suutena, jonka pohjalta voi raken-
taa, toiset taas aivan liian vesitet-
tynä. Eräät tunnetut ja tunnuste-

soikeus ja oikeus päättää tulevaisuu-
destaan omana erillisenä kansanaan. 
Tästä syystä saamelaisilla on oikeus 
kieltään ja kulttuuriaan koskevaan 
itsehallintoon. Jos jokin ryhmä tun-
nustetaan alkuperäiskansaksi (katso 
tietoruutu), siihen sovelletaan tiet-
tyjä kansanvälisiä oikeusvälineitä, 
jotka eivät koske kielellisiä tai etnisiä 
vähemmistöjä. Keskeisimpiin asia-
kirjoihin kuuluu ns. ILO-yleissopimus 
169 (1989) eli itsenäisten maiden 
alkuperäis ja heimokansoja koskeva 
yleissopimus. Yleissopimuksen eräs 
tärkeä kulmakivi on alkuperäis-
kansojen oikeus pitää kiinni omasta 
kulttuuristaan ja säilyttää omat elin-
keinonsa ja oikeus perinteisiin mai-
hinsa. Yleissopimuksen ratifiointi on 
pitkään ollut Suomella tavoitteena, 
mutta se ei ole vielä tapahtunut. Jäl-
jempänä raportissa näemme, miten 
viimeisin yritys kaatui vuonna 2015. 

Suomen hyväksymä Yhdistynei-
den kansakuntien alkuperäiskanso-
jen oikeuksien julistus (United Na-
tions Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, UNDRIP) vuo-
delta 2007 on toinen keskeinen 
asiakirja. Se ei ole laillisesti sitova 
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tut saamelaisjuristit katsovat, että 
yleissopimus antaisi valtioille va-
paat kädet saamelaisten kannalta 
keskeisissä kysymyksissä ja että se 
tulisi sen vuoksi hylätä. Keskusta-
puolueen kansanedustajat Lapista 
ovat päätyneet samaan johtopää-
tökseen mutta eri syystä: yleissopi-
mus on hylättävä muun muassa sik-
si, että se saattaisi kaventaa määri-
telmää siitä, kuka on saamelainen 
(katso määrittelykeskustelu jäljem-
pänä).6 Erään kansanedustajan mie-
lestä kokonaista 13 artiklaa tulisi 
poistaa tai muuttaa:

Suomi ei voi antaa saamelaisil-
le yksinoikeutta määrätä saa-
mensymbolien käytöstä (art. 
11). Näiksi symboleiksi voidaan 
lukea esim. lapinpuvut- ja korut 
kuten riskut, lapin vyöt, nutuk-
kaat sekä noitarumpujen ku-
viot. Nämä symbolit ovat olleet 
vuosisatoja ja ovat yhä käytös-
sä koko Lapin alueella, ja ne 
kuuluvat monien muidenkin su-
kujen historiaan kuin virallises-
ti saamelaisiksi hyväksyttyjen. 
Näin ollen myöskään saamen-

käsitöitä ei voi suojella saame-
laiskäräjien hyväksymien henki-
löiden yksinoikeudeksi (art. 38). 
[…] Mielestäni Saamelaisalueel-
ta ei voida kieltää lähes kaikkea 
muuta toimintaa sillä perusteel-
la, että se vaikuttaa saamelais-
ten toimintaan (art. 31–32). 
En siis vastusta sopimusesitys-
tä siksi, että vastustaisin saame-
laiskulttuurin kehitystä. Sopimus 
nimenomaan lisäisi ristiriitoja 
alueella ja vaikeuttaisi saamelai-
suuden kehittymistä. 
Kansanedustaja Eeva-Maria Maija-
la (kesk.), julkaistu Lapin Kansassa 
28.1.20177

Tätä kirjoitettaessa on epäselvää, 
mihin luonnos päätyy. 

Kansainvälisten asiakirjojen ja 
Suomen perustuslain lisäksi saame-
laisten oikeudet sisältyvät yli 120 
lakiin ja asetukseen saamen kieli-
laki mukaan luettuna. Vaikkei Suo-
mi olekaan ratifioinut ILO 169 yleis-
sopimusta, voimassa oleva lainsää-
däntö on siis jo kattavaa. Mikä siis 
ei toimi?

Käyn seuraavissa luvuissa läpi 
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kaksi suurempaa kokonaisuutta. 
Ensimmäisessä, jonka voisi katsoa 
käsittelevän vähemmistöjen pe-
rinteisiä oikeuksia, käsitellään kie-
len tukemista opetuksen, palve-
lun ja mediatarjonnan muodossa. 
Toisessa kokonaisuudessa, joka on 
selvemmin alkuperäiskansakysy-
mys, on kyse oikeudesta maahan 
ja veteen. Lopuksi tarkastelen ky-
symystä vallasta ja vaikuttamises-
ta ja sitä, mitä psykologisia seu-
rauksia pitkäaikaisella marginali-
soitumisella voi olla. 

 

5. Uhanalaisten kielten 
tuki vähäistä 

Suomessa puhutaan kolmea 
saamelaiskieltä. Näistä po-
hjoissaame on suurin, mutta 

kaikki kolme kieltä ovat Unescon 
uhanalaisten kielten listalla. In-
arinsaame ja koltansaame luokitel-
laan erityisen uhanalaisiksi kieliksi.8

Vielä vuonna 1962 Suomen saa-
melaisista 75 % puhui saamea äi-
dinkielenään. Viisikymmentä vuotta 
myöhemmin tilanne oli päinvastai-

nen: vuonna 2007 saame oli vain 26 
prosentilla saamelaisista äidinkiele-
nä.9 Puolessa vuosisadassa tilanne 
on siten muuttunut dramaattisesti, 
lähinnä assimilaation ja riittämättö-
män kielen tukemisen vuoksi. 

Tällä hetkellä useimpia saame-
laiskieliä pyritään aktiivisesti ja mo-
nipuolisesti elvyttämään.10 Saa-
meksi saatavan opetuksen tilanne 
ei ole koskaan aiemmin ollut pa-
rempi kuin nyt. Silti Tiina Sanila-Ai-
kio, Suomen Saamelaiskäräjien pu-
heenjohtaja, kertoo, että paljon 
enemmän tarvittaisiin negatiivisen 
kehityksen pysäyttämiseksi. 

Kieli pukee sanoiksi sen maail-
mankuvan, ne arvot, sen käsityk-
sen siitä ihmisyydestä ja elämästä 
ja näkymättömästä ja näkyvästä. 
Ilman sitä kieltä ei olla enää sama 
kansa mikä me nyt ollaan.
Tiina Sanila-Aikio, Suomen saamelais-
käräjien puheenjohtaja

Saamenkielinen opetus: tilanne 
parempi muttei hyvä
Toisin kuin ruotsinkielellä saamen-
kielillä ei Suomessa ole omaa kou-
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lujärjestelmää. Tämä tarkoittaa 
sitä, että nykyään saameksi annet-
tava opetus tapahtuu osana suo-
menkielistä kouluopetusta. Esi-
merkiksi Utsjoella, saamelaiskiel-
ten vahvimmalla suomalaisalueella, 
tämä tarkoittaa sitä, että saamen-
kielistä opetusta tarjotaan pää-
asiassa alakoulussa. Saamen kielen 
osuus opetuksessa vähenee jo ylä-
koulussa, ja lukiossa – Utsjoen saa-
melaislukiossa – opetus tapahtuu 
melkein kokonaan suomeksi. Mut-
ta jo alakoulussa, jossa opetus ta-
pahtuu saamelaisluokilla kokonaan 
saameksi, kieli vaihtuu heti, kun 
lapset astuvat ulos luokkahuonees-
ta.  Saamenkielistä ”tilaa” ei juuri 
opetuksen ulkopuolella ole.11 

Suomen peruskoululain mukaan 
saamelaisten kotiseutualueella asu-
vien ja saamea osaavien tai saamea 
äidinkielenään puhuvien oppilaiden 
”opetus tulee antaa pääosin saa-
men kielellä”.12 ”Pääosin” tarkoittaa 
siten vähintään 51 prosenttia. Saa-
menkielisen opetuksen osuus laske-
taan koko peruskoulun keskiarvosta, 
mikä tarkoittaa sitä, että joidenkin 
aineiden tai joinakin vuosina opetus 

voitaisiin teoriassa antaa kokonaan 
suomeksi. Saamenkielisille lapsille, 
jotka käyvät ”saamenkielistä kou-
lua” tämä tarkoittaa siis sitä, että he 
käyvät kaksikielistä koulua niin, että 
suomi on usein hallitseva kieli. Aa-
munavaukset ja muu oheistoimin-
ta, joka on suunnattu kaikille oppi-
laille, on automaattisesti suomeksi. 
Lain mukaan opetusta saa vain lap-
set jotka osaavat saamea. Sen sijaan 
nykyän yritetään panostaa kielikyl-
pyopetukseen, jotta kielen elvyttä-
mistä voistaisiin vahvistaa sellaisten 
lasten kohdalla, jotka eivät osaa kiel-
tä, tai eivät hallitse sitä riittävän hy-
vin pärjätäkseen saamen äidinkielen 
opetuksessa.13

Vertailun vuoksi Norjan lainsää-
dännön mukaan kaikilla saamelais-
alueella asuvilla on oikeus saamen 
ja saamenkieliseen opetukseen.14 
Lisäksi Norjassa on vuodesta 1997 
alkaen ollut erikseen saamenkieli-
nen opetussuunnitelma, jota nou-
datetaan saamenkielisessä opetuk-
sessa, sekä erilliset saamenkieliset 
opetussuunnitelmat eri oppiaineil-
le ja saamelle toisena kielenä.15 Sa-
malla tavoin pitäisi saamelaista si-
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sältöä korostaa enemmän Suomen 
kouluissa, erityisesti saamenkielis-
ten lasten kohdalla. Kyse ei ole ai-
noastaan kielestä vaan myös sisäl-
löstä. Saamelaisuutta tulisi nostaa 
esille eri tavoin: saamelaiset nä-
kökulmat, osaaminen ja keskeiset 
henkilöt mm. historiassa, yhteis-
kuntaopissa, biologiassa, musiikis-
sa, uskonnossa, kuvataiteessa ja 
niin edelleen. Jos nämä asiat puut-
tuvat, saamelaiset lapset eivät saa 
tietoa keskeisistä saamelaisista yh-
teiskuntaa muokanneista tekijöis-
tä, kuten rajanvedoista Pohjois-
maissa, pohjoisen sodista ja massa-
evakuoinneista, tai kielenvaihdosta 
tai kielellisistä oikeuksista. Saame-
laisten lasten tulisi saada tieotoa 
omasta yhteiskunnastaan, omas-
ta historiastaan ja kulttuuristaan, 
myös saamelaisalueen ulkopuoli-
sissa kouluissa. Myös suomenkieli-
set lapset tarvitsisivat paljon enem-
män opetussuunnitelman mukaista 
tietoa Suomen alkuperäiskansasta.

Syksyllä 2016 Suomen peruskou-
luissa otettiin käyttöön uusi ope-
tussuunnitelma. Uuden opetus-
suunnitelman perusteissa sanotaan 

muun muassa, että saamenkieli-
sen opetuksen tarkoitus on tukea 
oppilaiden kasvua omaan kieleen 
ja kulttuuriin sekä saamen kielen 
ja saamen kielellä oppimista. Ope-
tussuunnitelmien konkreettinen 
toteutus riippuu siitä, mitä opetus 
käytännössä on ja kuinka paljon 
opetusta tarjotaan. Tässä kunnilla 
on ratkaiseva merkitys, ja opetuk-
sen taso liittyy läheisesti siihen mit-
kä ovat kunnan prioriteetit ja sen 
taloudellinen tilanne. 

Saamelaisten kotiseutualueella 
kunnat saavat valtion tukea saamen 
ja saamenkieliseen opetukseen kai-
killa koulutasoilla.16 Yhtenä ongelma-
na on se, että mahdollisuutta ei aina 
käytetä; toisena että mahdollisuus ei 
ole olemassa kotiseutualueen ulko-
puolella. Vanhempien on myös olta-
va usein päättäväisiä ja varmistetta-
va, että lasten oikeudet toteutuvat. 
Paljon on kyse asenteista ja kunnan 
yksittäisistä virkamiehistä, saamelais-
käräjien puheenjohtaja toteaa. Yksi 
ei-rakentava koulutusjohtaja riittää 
tekemään kunnan saamenkielisten 
lasten tilanteesta vaikean.
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Kukin vanhempi on oman lap-
sensa edunvalvoja. On valtavan 
raskasta olla aina vaatimassa, 
sillä suuret asiat eivät muutu. 
Valtio väsyttää meidät lausun-
noillaan ja kunnat väsyttävät 
meidät sillä, että meidän on jak-
settava aina olla vaatimassa. 
Saamelaislapsilla ei ole oikeut-
ta omiin kouluihin. … Tilanne on 
paras Utsjoella, mutta siellä-
kin yli puolet opettajista ei puhu 
lainkaan saamea. 
Kati Eriksen, utsjokelainen van-
hempi Inarissa 7.10.2016 järjeste-
tyssä seminaarissa 

Lukuvuonna 2015–2016 opetus-
ta saamessa tai saameksi sai 658 
lasta, joista 28 koltansaameksi ja 82 
inarinsaameksi (Taulukko 1).17 Ku-
ten taulukosta käy ilmi on saamen-
kieltä äidinkielenään lukevia lapsia 
(199 + 22 = 221) huomattavasti vä-
hemmän kuin lapsia, jotka opisklee-
vat saamenkieltä vieraana kielenä 
(344). Tämä heijastaa nykytilannet-
ta, jossa kielen vaihtaminen on ol-
lut voimakasta. Moni saamelainen 
lapsi ei puhu saamea kotona tai 

osaa sitä huonommin kuin suomea. 
Vanhemmat voivat olla samassa ti-
lanteessa, eivätkä siksi halua tai us-
kalla laittaa lasta saamenkieliseen 
opetukseen. Tästä näkökulmasta 
on kiinnostavaa, että vaihtoehtoi-
na on ainoastaan lukea saamen-
kieltä äidinkielenä tai vieraana kie-
lenä. Saamenkieltä ei siis tänä päi-
vänä voi lukea toisena kotimaisena 
kielenä, kuten ruotsinkieliset lapset 
lukevat suomea.  Tästä syystä py-
ritään kielikylpyopetuksella anta-
maan lapsille, joilla on saame toi-
sena kielenä, mahdollisuus kehittää 
kieltään korkeammalle tasolle.18

Pohjoissaamen elvytystä uts-
jokelaisten ja tenolaisten nuorten 
keskuudessa, eli molemmin puolin 
Tenojokea, käsittelevästä väitöskir-
jasta ilmenee, kuinka suuri koulun 
vaikutus on lasten kielenkäyttöön. 
Utsjoen ja Tenon tilanteet eroa-
vat muuten hyvin vähän toisistaan. 
Lapset ovat oppineet kielen suu-
rin piirtein samaan aikaan, ja van-
hempien kieli, harrastuskieli, saa-
melaisen median käyttö jne. eroa-
vat toisistaan hyvin vähän. Suurin 
ero näiden kahden kunnan välil-
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lä on, että Suomen puolella rajaa 
lapset käyvät kaksikielistä koulua 
(saamelais-suomalaista), kun taas 
Tenon saamelaiskoulu on yksikieli-
nen eli saamenkielinen. Väitöskir-
jasta ilmenee, kuinka suuri vaikutus 
koululla näyttää olevan kielenkäyt-
töön: Vain puolet Utsjoen saamea 
puhuvista lapsista puhui saamea si-
sarustensa kanssa ja 25–30 % ystä-
viensä kanssa, kun vastaavat luvut 
Tenossa olivat 80–90 % molemmis-
sa tapauksissa. Utsjoen kaksikieli-
sestä koulusta tulee käytännössä 
suomenkielisiä lapsia.19 Muut tut-
kimukset vahvistavat, että saamen 
asema Utsjoella heikkenee.20 Se on 
synkkä ennuste saamelaislapsille, 
jotka elävät vielä suomenkielisem-
missä kunnissa ja ympäristöissä. 

Saamenkielistä opetusta pitäisi 
vahvistaa kaikin käytettävissä ole-
vin keinoin. Jos laissa olisi määri-
telty oikeus suurempaan määrään 
opetusta, voisi myös kuntiin koh-
distuva paine hankkia enemmän 
saamea osaavaa henkilöstöä kas-
vaa. Utsjoella on yritetty perustaa 
täysin saamenkielinen koulu yhdes-
sä toisella puolella rajaa sijaitsevan 
Sirman kanssa. Asianomaiset viran-
omaiset voisivat tukea vastaavia 
aloitteita mahdollisimman voimak-
kaasti. 

Saamelaisalueen ulkopuolella 
asuvat lapset erityisen vaikeassa 
asemassa
Yksi saamen kielen keskeisiä kysy-
myksiä on se, että noin 70 % kaikis-

Taulukko 1. Saamenkielistä opetusta peruskoulussa ja lu-
kiossa lukuvuonna 2015–2016 saaneiden lasten määrä 

Saamelaiskunnissa

Saamelaisalueen ulkopuolella

Inarinsaame

Koltansaame

Pohjoissaame

Yhteensä

Saamenkieli 
vieraana kielenä

344

78

52

23

347

422

Saamenkieli 
äidinkielenä

22

15

1

5

31

37

Kokonaan 
saamenkielinen 

opetus

199

-

29

-

170

199

Yhteensä

565

93

82

28

548

658

Lähde: Saamelaiskäräjät (Aikio-Puoskari 2016 a)
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ta saamelaislapsista elää nykyään 
saamelaisten kotiseutualueen ulko-
puolella. Tämä kehitys on ollut eri-
tyisen voimakasta 2000-luvun alus-
ta lähtien. Ongelmana on, että saa-
men ja saamenkielinen opetus on 
lakisääteinen oikeus vain saamelai-
salueella. 

Saamelaisten kotiseutualueen ul-
kopuolella olevilla kunnilla ei ole vel-
vollisuutta järjestää saamen tai saa-
menkielistä opetusta. Tämä tarkoit-
taa sitä, että yli kaksi kolmasosaa 
saamelaislapsista ei tällä hetkellä 
saa lainkaan tai vain hyvin rajallises-

ti saamen opetusta. Eräässä julkilau-
sumassa vuodelta 2016 Saamelais-
käräjät huomauttaa, että näistä lap-
sista tulee lukutaidottomia omalla 
äidinkielellään, mikä on vastoin saa-
melaisten perustuslaillista oikeutta 
omaan kieleen ja kulttuuriin.21 Saa-
melaisalueen koulutuskeskus (SOG/
SAKK, Sámi oahpahusguovddáš) 
sekä Utsjoen koulu ja lukio ovat nyt 
yhdessä tehneet ehdotuksen näille 
lapsille suunnatusta etäopetukses-
ta, jonka budjettiarvio on 220 000 
euroa/vuosi.22 Maaliskuussa 2017 
tämä esitys on edelleen opetus- ja 

Kuva 4. Suomen saamelainen väestö saamelaisten kotiseutualueella 
ja muualla Suomessa 1983–2015. (Lähde: Saamelaiskäräjät 2015)
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kulttuuriministeriön pöydällä. Pe-
rusteellisempi tilanteen parantami-
nen edellyttäisi kuitenkin nykyisen 
lainsäädännön muuttamista: nykyi-
sessä asetuksessa puhutaan “täy-
dentävästä” opetuksesta saamelai-
salueen ulkopuolella eläville lapsil-
le, mikä tarkoittaa sitä, että saamen 
opetus (1–2 tuntia/viikko) järjeste-
tään usein kouluajan ulkopuolella il-
man pysyviä opettajaresursseja.23

Tilannetta on mahdollista tulki-
ta siten, että Suomi jatkaa ope-
tuspolitiikan alueella edelleen 
saamelaisten kielellistä ja kult-
tuurista sulauttamista eli kan-
sakouluajalle tyypillistä suoma-
laistamista. 
Ulla Aikio-Puoskari julkilausumas-
sa opetusministeriölle 30.8.2016 
saamelaisalueen ulkopuolella elä-
vien lasten saamen opetuksen 
puutteesta

Saamelaisalueen ulkopuolella elä-
vien saamelaisten opetustilanteen 
parantaminen on keskeinen kohta 
saamen kielen elvytysohjelmassa,24 
jonka hallitus hyväksyi vuonna 2014. 
Ohjelman mukaan muun muassa 

etäopetusta on määrä parantaa, ja 
mahdollisuutta velvoittaa saamelai-
salueen ulkopuoliset kunnat järjes-
tämään opetusta selvitetään. Toi-
menpideohjelma ei ole vielä näiltä 
osin johtanut tuloksiin. 

Sen sijaan se on lisännyt oppima-
teriaalien ja kielipesien rahoitusta, ja 
uusia kielipesiä on perustettu muun 
muassa Rovaniemelle, Sodankylään 
ja Ouluun. Ensimmäinen saamen kie-
lipesä saamelaisalueen ulkopuolelle 
perustettiin Helsinkiin vuonna 2012, 
Pentti Pieski sen eteenpäin vievänä 
voimana. Nykyisen pohjoissaamelais-
ten päiväkotilasten tilanteen hän nä-
kee hyvänä kielipesineen ja pohjois-
saamenkielisten lasten äidinkieliryh-
mineen. Sen sijaan hän on huolissaan 
siitä, mitä tapahtuu tämän jälkeen: 
saamenkielistä esikoulutoimintaa ei 
ole ja kielenopetusta on vain kaksi 
tuntia viikossa. 

Se varhaiskasvatuspuoli on hyvä. 
Mutta uhkana on mitä tapahtuu 
sen jälkeen kun lapset lähtee kie-
lipesästä tai äidinkielisestä hoi-
dosta, niin mitä sitten? Tipahtaa-
ko kielenelvytys kodin varaan? … 
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yksinomaan jompikumpi ei riitä, 
tarvitaan molemmat.
Pentti Pieski, saamelaiskäräjien halli-
tuksen jäsen saamelaislasten vanhem-
pi Helsingistä

Pieskin mukaan sellaisten lasten 
on vaikea rakentaa vahvaa saame-
laisidentiteettiä, joilla ei ole vah-
vaa kielitaitoa, koska niin suuri osa 
maailmankuvaa ja arvoja perustuu 
kieleen. Hän pitää hyvin todennä-
köisenä sitä, että kielen hallitsevien 
saamelaisten määrä vähenee lähi-
vuosikymmeninä.

Jos ei nyt tapahdu jotain ihmei-
tä, että valtiovalta herää – että 
nyt on otettava itseänsä niskas-
ta kiinni ja pistettävä nämä saa-
menopetusasiat kuntoon – saa-
melaiset arvot, se arvomaailma 
katoaa. Eli jos lapset eivät saa 
saamenkielistä opetusta, niin ei 
ole toivoa, että heille voisi raken-
tua vahva saamelaisidentiteetti. 
Se tarkoittaa, että saamelainen 
arvomaailma katoaa.
Pentti Pieski, saamelaiskäräjien halli-
tuksen jäsen

Maaliskuussa 2017 Helsingin val-
tuusto äänesti sen puolesta, että 
Helsingissä lähdetään kehittämään 
saamenkielistä opetusta ja esiope-
tusta, mikä saa Pieskin toiveikkaak-
si: jos opetukseen panostetaan, 
sekä kielellä että saamelaisella 
identiteetillä on vielä toivoa. Mut-
ta monelle lapselle ympäri maata 
kello tikittää: mitä kauemmin kes-
tää, ennen kuin he saavat asianmu-
kaista oman kielen opetusta omalla 
kielellään, sitä suurempi on vaara, 
että heistä ei koskaan tule sujuvia 
omalla äidinkielellään. 

Suuria puutteita kielilain 
toteutuksessa
Saamen kielilain (vuodelta 2003) 
tehtävä on turvata saamelaisten oi-
keus ylläpitää ja kehittää omaa kiel-
tään ja kulttuuriaan. Käytännössä 
kyse on lähinnä oikeudesta käyttää 
saamen kieltä (kaikkia kolmea kiel-
tä) viranomaisten kanssa asioitaes-
sa. Lain seuranta näyttää sen sijaan 
synkältä: saamelaisten oikeus pal-
veluihin omalla kielellään toteutuu 
huonosti.25 Kunnalliset palvelut toi-
mivat eri tavoin eri kunnissa: Parhai-
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ten ne toimivat Utsjoella ja huonoi-
ten Sodankylässä. Mutta myös Uts-
joella monet palvelut on saatavilla 
kokonaisuudessaan pelkästään suo-
meksi ja saameksi ainoastaan tulkin 
välityksellä. Valtion palveluja ei ylei-
sesti ottaen ole saatavilla saameksi. 

Yksi keskeinen ongelma näyttäi-
si olevan tiedon puute. Ensimmäi-
nen saamelainen kielibarometri to-
teutettiin 2016, ja se kertoi saame-
laisten itsensä keskuudessa tiedon 
puutteesta heidän omista oikeuk-
sistaan, mutta myös kunnan työn-
tekijöiden tietämättömyydestä, 
mitä oikeuksia saamelaisilla on. Vi-
ranomaiset eivät aktiivisesti tarjoa 

palveluita saameksi, vaikka laissa 
niin säädetään. 

Viranomaisten vastaus palvelui-
den puutteeseen on usein se, että 
saamea osaavia ihmisiä ei ole riittä-
västi. Se vaikuttaa olevan kuitenkin 
vain osa totuutta. Saamelaiskäräjien 
mukaan suurin ongelma sosiaali- ja 
terveydenhuollossa on se, että hen-
kilöstö ja potilaat eivät kohtaa: täl-
lä hetkellä Lapin sairaanhoitopiirissä 
työskentelee yli 70 saamea puhuvaa 
henkilöä, mutta siellä ei ole minkään-
laista koordinointia, joka yhdistäisi 
saamea puhuvat potilaat ja saamea 
osaavan henkilökunnan. Keskustelut 
pienistä muutoksista – kuten esim. 

Kuva 5. Kuinka valtion palvelut toimivat saamen 
kielellä saamelaisten kotiseutualueella. Ote 
Saamelaisbarometristä 2016 (Pasanen 2016:34). 
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potilaan äidinkielen kysyminen hoi-
toon tultaessa – eivät ole johtaneet 
tuloksiin. Saamelaiskäräjät pitää tätä 
puhtaasti asennekysymyksenä ja 
tahdon puutteena kuntien ja palve-
luntarjoajien puolelta.26 

Lapin sairaanhoitopiiri vahvistaa, 
että tällä hetkellä saamenkielisiä 
palveluita ei koordinoida millään 
tavoin. Tällaisen koordinointijärjes-
telmän luominen olisi mahdollis-
ta perusterveydenhuollossa, mut-
ta ei erikoissairaanhoidossa: kaikilla 
erikoisaloilla ei yksinkertaisesti ole 
saamenkielisiä lääkäreitä eikä muu-
ta erikoistunutta henkilökuntaa, 
kuten Lapin sairaanhoitopiirin joh-
taja Jari Jokela toteaa. 

Toinen keskeinen ongelma on 
resurssien puute. Saamelaiskärä-
jät toteaa, että se itse rikkoo kieli-
lakia joka päivä: esimerkiksi suurin 
osa kokouksista pidetään suomek-
si, koska sillä ei ole varaa tulkkauk-
seen muualla kuin täysistunnoissa. 
Sosiaali- ja terveyspalveluihin on 
saatu lisärahoitusta 480 000 euroa, 
jotka käytetään pääasiassa vanhus-
tenhoidon parantamiseen. Mutta 
varat eivät riitä parantamaan lapsil-

le ja nuorille tarjottavia palveluita. 
Yksi mahdollisuus parantaa saa-

melaisten sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluja löytyy rajan toi-
selta puolelta. Norjan Kaarasjoel-
la on erikoistuttu saamenkieliseen 
terveydenhoitoon ja psykiatriseen 
hoitoon, ja sinne on tarkoitus val-
mistua erikoissairaanhoidon kes-
kus vuonna 2018. Jo kauan on saa-
menkieliset potilaat lähetetty Suo-
men puolelta rajan yli Kaarasjoelle, 
ja Lapin sairaanhoitopiirin johta-
ja suhtautuu erittäin positiivises-
ti tämän yhteistyön kehittämiseen. 
Mutta kaikkea ei voida saada Nor-
jasta. Siellä ei esimerkiksi ole tarjol-
la palveluita inarinsaameksi ja kol-
tansaameksi. ”Tahtotila täytyy olla 
myös kehittää palvelut täällä”, to-
teaa Heidi Eriksen, ainoa Utsjoen 
kunnan palveluksessa oleva saa-
menkielinen lääkäri.27

Päivähoidon puolella on tapahtu-
nut systemaattista palvelujen ke-
hittämistä vuosien saatossa. Ter-
veyspalveluissa tuntuu että nyt 
taistellaan samojen kysymysten 
kanssa kuin edellinen sukupol-
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vikin, eli samanlaista palvelujen 
systemaattista kehittämistä ei ole 
tapahtunut terveyspalveluissa. 
Tulee mieleen kysymys, onko jol-
lain tasolla terveyspalvelujen hal-
linnossa vallalla asenne, että kun 
odotetaan riittävän kauan ei ole 
enää jäljellä ketään joka vaatisi 
saamenkielisiä palveluita. Ja sai-
railla ja vanhoilla ei ole aina voi-
mia vaatia ponnekkaasti oikeuk-
siensa toteutumista.  
Aino Snellman, Utsjoen edellinen lää-
käri, haastattelu

Miten tilannetta voitaisiin paran-
taa? Yksi mahdollisuus on selven-
tää lainsäädäntöä siten, että siinä 
on todellakin kyse oikeudesta pal-
veluihin. Siten kuin laki on tällä het-
kellä muotoiltu, sitä tulkitaan niin, 
että saamelaisilla ei ole oikeut-
ta palveluihin omalla kielellään sa-
malla lailla kuin suomen- ja ruotsin-
kielisillä, vaan vain oikeus käyttää 
saamen kieltä. Tätä on selkeytetty 
hallituksen esityksessä maakunta-
uudistukseksi ja sosiaali- ja terve-
ydenhuollon järjestämisuudistuk-
seksi 2.3.2017, jossa todetaan, että:

Laki ei kuitenkaan velvoita nykyi-
siä kuntia tai kuntayhtymiä taik-
ka ehdotuksen mukaisia maa-
kuntia järjestämään sosiaali- ja 
terveyspalveluja saamen kielellä, 
vaan kyseessä on oikeus käyttää 
saamen kieltä saamelaisten koti-
seutualueen kunnissa ja saamen 
kielilaissa määritellyissä viran-
omaisissa myös kotiseutualueen 
ulkopuolella. Sosiaali- ja terveys-
palvelut voidaan siten toteuttaa 
esimerkiksi tulkkauksen avulla, 
jos saamenkielistä ammattihen-
kilöstöä ei ole saatavilla.28

Sosiaali- ja terveysministeriössä, 
jossa esitys on laadittu, todetaan, 
että ensisijaisesti on pyrittävä löy-
tämään henkilö, joka puhuu kieltä, 
mutta vähimmäisvaatimuksena on 
tulkkaus. Lapin sairaanhoitopiirissä 
todetaan, että nykyiset lakisääteiset 
vaatimukset ovat epäselviä. Sairaan-
hoitopiirissä katsotaan, että tarve 
saamenkielisille palveluille koskee 
pääasiassa niitä, jotka eivät osaa 
suomea tai tilanteita, joissa kielel-
lä on keskeinen asema, kuten silloin 
kun kyseessä ovat vanhukset, lapset 
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ja nuoret, jotka ovat kasvaneet täy-
sin saamenkielisiksi tai päihdehuol-
lossa ja psyykkisessä terveyden-
huollossa. Muiden ryhmien osalta 
vahvistetaan, että kommunikointi 
tapahtuu pääasiassa tulkin välityk-
sellä, jos potilas ei puhu muuta kiel-
tä kuin saamea. Ongelma on suurin 
päivystystapauksissa, joissa on vai-
kea saada tulkki nopeasti paikalle. 
Siksi sairaanhoitopiiri peräänkuulut-
taa tulkkipäivystystä, joka voisi toi-
mia puhelimitse. 

Oikeusministeriö tulkitsee lakia 
kuitenkin eri tavoin, ja toteaa, että 
saamen kielilain tarkoitus oli ni-
menomaan taata palvelut saamek-
si parantamalla asteittain saamen-
kielisen henkilöstön saatavuutta. 
Eli kyse ei ole siitä, osaako potilas 
suomea vai ei, vaan kyse on saa-
men puhumisen mahdollisuuksien 
parantamisesta. 

Toisaalta saamen kielilain tarkoi-
tus on, että saamelaiset saisivat 
palvelut saameksi. […] Toisaalta 
oikeusministeriö on hankalassa 
asemassa koska mehän valmis-
telemme lainsäädäntöä, mut-

ta emme varsinaisesti voi ottaa 
kantaa lain tulkintaan ja sovelta-
miskysymyksiin yksittäistapauk-
sissa. Sitten viranomiset sovel-
tavat lakia ja viime kädessä tuo-
mionistuimet ottavat tulkintaan 
kantaa. Toimivallanjako menee 
näin.
Satu Kaskinen, saamelaisasioiden vas-
tuuhenkilö oikeusministeriössä

Saamen kielilain lakiesityksessä 
sanotaan, että “Kotiseutualueella 
saamen- ja suomenkielisellä väes-
töllä tulisi molemmilla olla todel-
linen mahdollisuus käyttää omaa 
kieltään samalla tavalla kuin suo-
men- ja ruotsinkielisellä väestöl-
lä kaksikielisissä suomen- ja ruot-
sinkielisissä kunnissa kielilain mu-
kaan.”29 Tämä ei toteudu, jos 
suuressa määrin turvaudutaan 
tulkkaukseen saamenkielisten pal-
veluiden toteutumisessa. Syrjintä-
lautakunta on aiemmin asettanut 
Enontekiön kunnalle syrjintäkiellon 
ja uhkasakon, koska kunta ei ollut 
ryhtynyt riittäviin toimiin saamen-
kielisten palveluiden järjestämisek-
si kunnassa.30 
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Saamelaiset kokevat saamenkie-
listen palvelujen puutteen vaikeaksi 
ongelmaksi. Käsitys siitä, että tulk-
kaus riittää, voi vähentää kuntien 
motivaatiota panostaa saamen-
kielisten palvelujen kehittämiseen: 
kunnat eivät välttämättä halua pa-
nostaa ”lisäpalveluihin”, joita laki 
ei edellytä. Sen lisäksi, että palve-
luiden tarjoaminen tulkattuna on 
hankalaa, on saamenkielisten tulk-
kien puute suuri. 

Sen vuoksi lakia tulisi selkeyttää 
samoin kuin tukea sen toteuttami-
seksi – sekä panostamalla enemmän 
kielitaitoisen henkilökunnan palk-
kaamiseen, että kouluttamalla ole-
massa olevaa henkilökuntaa. Sekä 
kunnat että Lapin sairaanhoitopii-
ri tarjoavat työntekijöille mahdolli-
suuden opiskella saamea, mutta tar-
ve vaikuttaa olevan paljon suurempi 
kuin tarjonta tällä hetkellä.

Toinen varteenotettava toimen-
pide olisi ottaa saamelaiset mukaan 
palvelukokonaisuuksien suunnit-
teluun. Tarve on akuutti juuri tällä 
hetkellä (2017), kun suurta sote- ja 
maakuntauudistusta suunnitellaan 
ja toteutetaan. Huoli uudistuk-

sen edellä on suuri: minkäänlai-
sia linjauksia saamelaisten oikeuk-
sien osalta ei ole vielä tehty tulevia 
maakuntia suunniteltaessa. Edus-
kuntakäsittelyssä olevassa maakun-
talainsäädännössä (3/2017) maa-
kunnille ei myöskään ole tulossa 
minkäänlaista rahoitusta saamen-
kielisyyden perusteella.

Meneillään olevan saamen kie-
lilain tarkistuksen tarkoituksena 
on turvata saamenkielisten oikeu-
det myös maakunnissa. Lapin sai-
raanhoitopiiri vahvistaa, että tule-
vaisuuden koordinointikysymys on 
vielä avoinna. Saamelaiskäräjät pel-
kää, mitä tulee tapahtumaan käy-
tännössä – toistaiseksi Saamelais-
käräjät on saanut ponnistella kovas-
ti päästäkseen mukaan kokouksiin, 
joissa asioita suunnitellaan ja niistä 
päätetään. 

Saamelaisten perustuslaillista it-
sehallintoa saamelaisten koti-
seutualueella ei ole huomioitu 
lainkaan maakunnallista itse-
hallintoa valmisteltaessa. … Kun 
nykyisin sote-palvelujen sekä jär-
jestämisestä että tuottamises-
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ta vastaavat kunnat, eriytetään 
jatkossa nämä tehtävät toisis-
taan eri organisaatioille. … Saa-
melaisten näkökulmasta tämä 
merkitsee sitä, että heidän mah-
dollisuutensa vaikuttaa ja osal-
listua omien sote-palvelujensa 
tuottamiseen heikkenevät entuu-
destaan samalla, kun niitä kos-
keva päätösvalta etääntyy yhä 
kauemmas saamelaisten vaiku-
tusvallan ulottumattomiin. Maa-
kuntalakiluonnoksen palvelulai-
tosta koskevista perusteluista 
ilmenee, että saamelaisilla ei ole 
niiden hallinnossa mitään ase-
maa, ei edes Lapin maakunnan 
palvelulaitoksessa. 
Ote valtakunnallisen saamelaisten 
sosiaali- ja terveysalan järjestön Sá-
miSoster ry:n lausunnosta koskien niin 
kutsuttua sote-uudistusta, 13.10.2016

Jos omista asioista ei olla mu-
kana päättämässä, seurauksena 
voi olla, että oikeudet eivät välttä-
mättä täyty. Lisäksi tieto siitä, mikä 
saattaisi toimia, katoaa: saamelai-
silla on tilanteen parantamiseksi 
runsaasti käytännön ideoita, jois-

ta monet ovat varsin yksinkertaisia 
ja halpoja toteuttaa. Saamen kielen 
osaaminen ei myöskään ole perus-
teena virkojen täyttämisessä. Täl-
lä hetkellä monet saamentaitoiset 
ammattilaiset työskentelevät kui-
tenkin Norjassa. Saamea puhuvien 
houkuttelemiseksi suomalaisiin vir-
koihin pitäisi pystyä tarjoamaan 
kannustimia, kuten kielilisää. Kielen 
opiskelumahdollisuuksia työaikana 
olisi myös parannettava.31 

Kolmas konkreettinen toimen-
pide on yksinkertaisesti varata tä-
hän enemmän rahaa ja päästä pois 
hankeajattelumallista. Esimerkik-
si ’saamenkielisten sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen turvaamiseksi’ on 
sosiaali- ja terveysministeriön bud-
jettiin merkitty 480 000 euroa. Tä-
hän saakka rahat on käytetty van-
hustenhuollon parantamiseen. 
Raha ei ole kuitenkaan riittänyt esi-
merkiksi lasten ja nuorten palvelui-
den paratamiseen. Pitäisi onnistua 
löytämään pysyviin hoitotarpei-
siin tarkoitettua pysyvää rahoitus-
ta, joka olisi riittävä turvaamaan ai-
nakin peruspalvelut saamenkielel-
lä kaikkien ikäisten perustarpeisiin. 
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Toinen esimerkki on saamelaisten 
vastine Kotimaisten kielten tutki-
muskeskukselle, Sámi Giellagáldu, 
joka on perustettu yhdessä Nor-
jan, Ruotsin ja Suomen saamelais-
käräjien kanssa hankerahoituksella. 
Kun projekti päättyi, työ pysähtyi ja 
käynnistyi uudelleen EU-hankera-
hoituksen avulla muutamia vuosia 
myöhemmin. Tällä hetkellä hanke 
jatkuu vuoteen 2018. Työ saamen 
kielenhuollon ja terminologian pa-
rissa jatkuu siis niin kauan kuin han-
ke jatkuu. Jos työaikaa voitaisiin 
sen sijaan käyttää pitkän aikavälin 
strategioihin ja todelliseen työhön 
hankehakemusten laatimisen si-
jaan, samoilla resursseilla voitaisiin 
saada enemmän aikaan. Kielen tur-
vaamiseksi tarvitaan pitkäjänteisiä 
ja määrätietoisia satsauksia.

Pienet mediaresurssit
Koulun lisäksi media tukee vahvasti 
kieltä ja identiteettiä. NRK:n eli Nor-
jan yleisradion entinen johtaja tote-
si, että hänen mielestään joukkotie-
dotusvälineet ovat kaikkein tärkein 
tekijä saamen kielen pelastamises-
sa ja tukemisessa, vieläkin tärkeäm-

pi kuin koulu. Tämän johdosta saa-
menkielisiin ohjelmiin alettiin pa-
nostaa vahvasti, mikä teki Norjasta 
johtavan tekijän saamelaisessa me-
diatuotannossa.32

Vastaavaa kehitystä ei ole tapah-
tunut Suomessa. Siitä huolimatta, 
että Ylen saamenkielisellä toimituk-
sella, YLE Sápmilla, on käytössään 
oma alueellinen radiokanava, ka-
navalla ei ole riittävästi resursseja 
kanavan täyttämiseksi. Merkittävä 
muutos 2000-luvulla on ollut saa-
menkielisten tv-uutisten toimitta-
minen sekä verkkoviestintään pa-
nostaminen. Suomessa nähdään 
sekä yhteispohjoismaiset saamen-
kieliset uutiset että Ylen omat saa-
menkieliset tv-uutiset. Omat tv-uu-
tiset Yle Oððasat tavoittaa päi-
vittäin 130 000 katsojaa. Lisäksi 
saamenkielistä lastenohjelmaa lä-
hetetään 15 minuuttia viikossa. Ra-
diolähetyksiä on noin kahdeksan 
tuntia päivässä. Eri saamelaisia kie-
liä pyritään sisällyttämään samoi-
hin ohjelmiin, mutta pääosa lähe-
tyksistä on pohjoisaamen kielellä. 

Uutiset ja yksi lastenohjelma vii-
kossa sekä radio-ohjelmat eivät toki 
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ole lähellekään tarpeeksi, jos medi-
an pitäisi voida toimia vahvana kie-
lellisenä tukena. Kuten journalismin 
professori Tom Moring on toden-
nut: kaikkia medioita ja kaikkia tyy-
lilajeja tarvitaan, koska niillä kaikil-
la on eri tehtävät. YLE Sápmin pitäi-
si periaatteessa pystyä tarjoamaan 
saamenkieliselle väestölle yhtä laa-
ja palveluvalikoima kuin Yle tarjoaa 
suomenkieliselle yleisölleen. 

Samoilla resursseilla, joilla pai-
kallistoimitukset tekevät uutisia 
ja ajankohtaisohjelmia, meidän 
pitäisi tehdä kaikki erikoisohjel-
mat, palvella kaikkia ”vauvasta 
vaariin”. Ja tehdä se internetissä, 
radiossa ja televisiossa, mikä on 
täysin mahdoton tehtävä. Lisäk-
si teemme sen kolmella kielellä, 
ja sen lisäksi suomeksi. Ne, jot-
ka ovat kasvaneet yksikielisessä 
ympäristössä eivät välttämättä 
voi ymmärtää, mitä tarkoittaa 
nelikielisessä toimituksessa työs-
kenteleminen. Vaatii todella pal-
jon tehdä työtä kolmella saame-
laiskielellä. 
Maria Saijets, YLE Sápmin vt. päällikkö

YLE Sápmi – samoin kuin sen 
vastineet NRK Sápmi Norjassa ja 
SVT Sápmi ja SR Sameradio Ruot-
sissa – toimivat siten peruspalve-
luna, eivät sen lisänä. Niiden pitäi-
si periaatteessa kattaa koko maa 
sekä neljän maan ylittävä saame-
laisalue voidakseen raportoida ta-
pahtumista ja tärkeistä saamelais-
väestöä koskevista asioista. Siksi 
niiden lähtökohta on toisenlainen 
kuin paikallistoimituksilla, jotka tar-
joavat paikallisia tai alueellisia uuti-
sia ja ohjelmia valtakunnallisten tie-
dotusvälineiden tarjonnan lisäksi. 
Saamelaisten toimitusten resurs-
sit ovat sitä vastoin usein samat tai 
tuntuvasti pienemmät kuin paikal-
listoimituksilla. 

Saamenkielisiä sanomalehtiä 
Suomessa ei ole, lukuun ottamatta 
yksittäisiä Lapin Kansan julkaisemia 
saamenkielisiä artikkeleita sekä YLE 
Sápmin internetissä julkaisemia 
tekstejä. Inarinsaamelaisia tekstejä 
julkaistaan eräässä inarinsaamelai-
sessa julkaisussa. Siten vastuu saa-
menkielisestä mediatuotannosta 
Suomessa on ensisijaisesti YLE Sáp-
min hartioilla.
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Jotta saamelaiselle yleisölle voi-
daan tarjota ”täyden palvelun” tar-
jontaa, tarvitaan saamelaismedioi-
den rajat ylittävää yhteistyötä. Pal-
jon yhteistyötä tehdään ja on tehty 
sekä radiossa että televisiossa. Suo-
men pienempiä saamelaiskieliä yh-
teistyö ei kuitenkaan auta. Lisäk-
si on osoittautunut vaikeaksi tehdä 
yhteistyötä tasavertaisina kumppa-
neina, kun kehitys on jäänyt jälkeen 
sekä Ruotsissa että Suomessa. Jotta 
voitaisiin tehdä tehokkaasti yhteis-
työtä, ponnisteluja tarvitaan kaikilta 
osapuolilta, mitä ei aina ole haluttu 
myöntää Helsingissä tai Tukholmas-
sa tehtäessä päätöksiä saamenkie-
listen lähetysten resursseista.33 

6. Oikeus maahan ja 
veteen: oikeuksia vai ei?

Saamelaiskäräjien puheenjohta-
jan Tiina Sanila-Aikio mukaan 
kaikki saamelaisia koskevat 

kysymykset kulminoituvat aina ta-
valla tai toisella maa ja vesikysymyk-
seen. Maankäyttö puolestaan on 

yhteydessä perinteisiin saamelaisiin 
elinkeinoihin, kuten kalastukseen, 
metsästykseen, poronhoitoon, 
marjankeruuseen ja perinteiseen 
käsityöhön. ”Mitä paremmin perin-
teisillä elinkeinoillamme menee, sitä 
paremmin myös esimerkiksi kielellä 
menee”, Sanila-Aikio toteaa. 

Mutta saamelaisten perinteisiin 
maa-alueisiin kohdistuu kova pai-
ne. Yhä tiheämpi tieinfrastruktuu-
ri, metsähakkuut, kullankaivuu ve-
sistöissä sekä yhä voimakkaammin 
kasvava matkailu rajoittavat niitä 
alueita, joilla perinteisiä elinkeinoja 
voi vapaasti harjoittaa. Pois muut-
taminen on kuten sanottu myös 
voimakasta: se osa saamelaisista, 
joka tänä päivänä yhä asuu kotiseu-
tualueella ja harjoittaa perinteisiä 
elinkeinoja, muodostaa tätä nykyä 
vain pienen osan kaikista saame-
laisista. Tämä merkitsee sitä, että 
”ydinryhmä”, jossa kieli ja kulttuu-
ri ovat vahvimmillaan, on sekä pie-
ni että paineen alaisena. Siksi Sa-
nilo-Aikio painottaa, miten tärkeää 
on, että toimenpiteiden tulee saa-
melaisalueella aina tapahtua yh-
teistuumin saamelaisten kanssa – 
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siten, että heillä on free, prior and 
informed consent kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti – saamelais-
kulttuuriin kohdistuvien kielteis-
ten seuraamusten minimoimiseksi. 
Koska alkuperäiskansojen kulttuu-
rit ovat usein vahvasti yhteydessä 
asuttamiinsa maihin ja niillä harjoi-
tettuihin perinteisiin elinkeinoihin, 
pääsyn näille maille katsotaan ole-
van monille sine qua non kysymys. 
Se selittää myös, miksi maaoikeuk-
sia korostetaan sekä ILO 169:ssä 
että UNDRIP:ssa eli YK:n alkuperäis-
kansojen oikeuksien julistuksessa.

ILO 169: yksi edistysaskel 
ja kaksi taka-askelta
Suomen Saamelaiskäräjät on 
1990-luvulta alkaen ponnistellut 
ILO 169:n ratifioinnin puolesta. ILO 
169:n avulla katsotaan voitavan 
turvata paremmin saamelaisten oi-
keudet mukaan luettuna oikeus olla 
mukana päättämässä heitä koske-
vista asioista. Ratifioinnin vastusta-
jat sitä vastoin pelkäävät, että mui-
den oikeuksia kavennetaan ja että 
Lapin maat – joista valtio omistaa 
nyt yli 90 % (kuva 6) – siirtyvät saa-
melaisten omistukseen. Tämä pel-

Kuva 6. Valtio omistaa yli 90 % saamelaisten kotiseutualueen 
maista. Kuva on otettu Utsjoen kunnassa. (Valokuva: Lia Markelin)
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ko on suurimmaksi osaksi perus-
teetonta. Kuten ns. Heinämäen ra-
portissa todetaan: 

Kysymys tulisi ennen kaikkea olla 
vahvasti turvatusta käyttöoikeu-
desta, jossa saamelaishallinnol-
la sekä elinkeinonharjoittajilla 
(saamelaisilla ja muilla) on oltava 
vahva osallistumisoikeus maita 
ja luonnonvaroja koskevaan pää-
töksentekoon sekä mahdollisuus 
pyrkiä pysäyttämään saamelais-
kulttuurille haitallisia hankkeita 
ja mahdollisesti neuvoteltavaan 
kompensaatioon ”vähäistä suu-
remmista” haitoista.34

Norja ratifioi ensimmäisenä 
maana maailmassa ILO 169:n jo 
vuonna 1990. Maaoikeuskysymyk-
sessä tämä kuitenkin johti suurem-
piin muutoksiin vasta vuonna 2005, 
jolloin niin kutsutulla Finnmarkslo-
ven-lailla perustettiin uusi elin, Fin-
nmarkseiendomen (FeFo), joka otti 
hoitaakseen 95 % kaikista valtion 
omistamista maista maan pohjoi-
simmassa (ja saamelaisimmassa) 
läänissä Finnmarkissa. Elimen hal-

litukseen kuuluu yhtä monta Nor-
jan saamelaiskäräjien kuin läänin-
kin edustajaa, eikä sen enemmistö 
toisin sanoen ole saamelainen. Sitä 
vastoin Finnmarksloven-laissa sa-
notaan, että päätökset tulee teh-
dä ILO 169:n mukaisesti. Norjassa 
saamelaisilla on myös enemmän 
sanottavaa esimerkiksi saamelais-
alueilla harjoitettavasta kaivostoi-
minnasta. Norja ei siis ole antanut 
maita saamelaisille tai edes ve-
to-oikeutta maakysymyksissä. Sen 
sijaan ILO 169 on antanut saamelai-
sille saman mahdollisuuden sanoa 
näkemyksensä kuin kaikille muille-
kin alueella.

Suomen osalta kysymyksestä 
on keskusteltu jo 1990-luvulta al-
kaen, mutta yleissopimusta ei ole 
ratifioitu. Vaikka asiantuntijat ovat 
yksimielisiä siitä, että ILO 169 ei 
vaatisi muutoksia Suomen lainsää-
däntöön35 tai nykyisiin omistus-
suhteisiin, maaoikeuksia koskevat 
artiklat ovat olleet suuri kompas-
tuskivi. YK:n kansainväliset ja Eu-
roopan neuvosto ovat toistuvasti 
haastaneet Suomen ratifioimaan 
yleissopimuksen.36 
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Ratifiointi on kuitenkin pitkään 
ollut tavoitteena. Tavoite oli Jyrki 
Kataisen hallituksen hallitusohjel-
massa 2011. Stubbin hallitus tois-
ti sen vuonna 2014 ”edellyttäen, 
että hallituksessa on saavutettu 
saamelaismääritelmästä yhteisym-
märrys”. Siksi oikeusministeri An-
na-Maja Henrikssonin alaisuuteen 
lisättiin työryhmä, jonka tehtävä oli 
pohtia sekä muutoksia lakiin Saa-
melaiskäräjistä, että mahdollisuut-
ta ratifioida ILO 169. Tämän seu-
rauksena hallitus teki eduskunnalle 
vuonna 2014 kaksi esitystä, jois-
ta toinen koski saamelaiskäräjälain 
muuttamista – saamelaismääritel-
män selvennys mukaan luettuna – 
ja toinen ILO-yleissopimuksen rati-
fiointia.  

Kysymykset tulivat käsittelyyn 
maaliskuussa 2015. Eduskunnassa 
käytiin kova keskustelu. Seuraava 
kommentti kuvaa hyvin keskuste-
lun äänensävyä:

[E]delleen meillä on sellainen ti-
lanne Suomessa, että meillä ei 
ole edellytyksiä ratifioida tätä 
ILO 169 -sopimusta. Niitä keskei-

siä ongelmia on nimenomaan 
kolme: ensinnäkin, keitä sopimus 
koskee, eli sopimuksen subjektit, 
toiseksi, mihin maantieteelliseen 
alueeseen sopimusta tullaan so-
veltamaan, ja kolmanneksi, mil-
lä tavalla tuo sopimuksen edellä 
mainittu 14 artikla ja sen käy-
täntöön soveltaminen vaikuttaa 
alueen maiden omistus-, hallin-
ta- ja käyttöoikeuksiin. Koska 
meillä ei edelleenkään ole katta-
vaa selvitystä tästä asiasta teh-
ty, edellytyksiä ILO-sopimuksen 
ratifioinnille ei ole.
Markus Lohi (kesk.), Lapin kansan-
edustaja, eduskunnan istunnossa 
9.3.2015

Vaikka kaikki hallituspuolueet 
(Kokoomus, SDP, SFP ja KD)37 olivat 
tukeneet ehdotusta ja vaikka hal-
lituksella oli eduskunnassa enem-
mistö, ehdotus uudesta saamelais-
määritelmästä kaatui äänin 162–28. 
Ministeri Henriksson kommentoi 
äänestystä hallituksen ”pohjano-
teeraukseksi”.38 Kun eduskunta sa-
moin jätti ILO 169:n samalla viikolla 
pöydälle, Henriksson totesi: 
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Tämä on vastoin kaikkia peli-
sääntöjä. Jos ei oltaisi näin lähel-
lä vaaleja, tämä merkitsisi halli-
tuskriisiä. Niin vakavasta tilan-
teesta on kyse. 
Ministeri Anna-Maja Henriksson Tu-
run Sanomissa, 13.3.201539

Menettelyä kommentoitiin saa-
melaisten taholta silloin näin: 

Hallitus ja Saamelaiskäräjät 
olivat yhdessä neuvotelleet pa-
ketin, johon Saamelaiskärä-
jien yleisistunto, eli saamelais-
ten ylin päättävä elin, olivat 
antaneet siunauksensa. Ja nyt 
oli tavallaan eduskunnan vuo-
ro, että Suomen ylin päättävä 
elin päättäisi sen, mitä Suomen 
hallitus oli linjannut. Ja sitten 
näimme että… Saamelaiset 
saivat rivinsä kuntoon, vaikka 
aina joka paikassa sanotaan, 
että saamelaiset ovat niin epä-
loogisia, että me vaan riite-
lemme keskenään. Mutta tässä 
kohtaa saamelaiset tekivät just 
niin kuin oli sovittu. Ja suoma-
laiset sitten tekivät just niin 

kun ei ollut sovittu.
Pauliina Feodoroff, Saa’mi Nue’ttin 
puheenjohtaja kommentissa YLElle;40 
katso hänen henkilökohtainen protes-
tinsa kuvassa 7.

Eduskunnan äänestettyä ministe-
ri Henriksson päätti vetää koko esi-
tyksen saamelaiskäräjälaista pois. 
Kolme päivää myöhemmin hallitus-
puolue SDP päätti olla tukematta ILO 
169-sopimuksen ratifiointia. Ministe-
ri ei kuitenkaan vetänyt ILO-esitystä 
pois, vaan ratifinointi odottaa edel-
leen toista käsittelyä eduskunnassa.

Eduskunnan määritelmä-äänes-
tyksen seurauksena Saamelaiskärä-
jien silloinen puheenjohtaja Klemet-
ti Näkkäläjärvi erosi ja saamelaisten 
nuorisojärjestö Suoma Sámi Nuorat 
järjesti mielenosoituksen. Saame-
laiskäräjien nykyinen puheenjohtaja 
Tiina Sanila-Aikio toteaa, että jos yh-
teistyökumppanina olisi toinen maa 
ja yhden maan hallitus vetäytyisi jo 
sovituista sopimuksista, tällainen 
menettely johtaisi diplomaattiseen 
kriisiin. Mutta nyt ”kysehän oli vain 
saamelaisista”. 

Ei-saamelaisten pelko oikeuksien 



U H AT T U K A N S A?

41

menettämisestä saamelaisalueel-
la on yksi syy siihen, miksi vastus-
tus on niin suurta. Mutta se pelko 
on aiheeton, Anna-Maja Henriks-
son toteaa:

Eihän tässä pyritä mihinkään 
muuhun kuin siihen, että saa-
melaiset alkuperäiskansana voi-
vat saada takeet kulttuurinsa ja 
kielensä ylläpitämiseen, sitä me 
haluamme. Ja sitä, että he voi-
vat harjoittaa perinteisiä elinkei-
nojaan. Ja että he saisivat olla 
mukana neuvottelemassa, kun 
heille tärkeitä asioita ratkaistaan 
– kun kyse on maasta, kalave-
sistä ja niin edelleen. Juuri tälle-
hän ILO-yleissopimus perustuu, 
että tulisi huolehtia siitä, että 
heidät otetaan mukaan ja yri-
tetään päästä yhteisymmärryk-
seen. Mutta sehän ei kuitenkaan 
anna heille veto-oikeutta, ja tätä 
me yritimme selittää. … Tähän 
on mennyt niin paljon tunnetta, 
että järjenmukaisuus on jäänyt 
syrjään. … Ministerinä painotin, 
että me pyrimme niin sanottuun 
reiluun ratkaisuun. Me emme pyri 

tekemään kenellekään pahaa, 
eikä valtiovalta tule ottamaan ke-
neltäkään mitään oikeuksia pois. 
Mutta kun ei uskota. 
Anna-Maja Henriksson, 1.2.2017

Sama pätee edelleen, sillä hal-
litus ei ole esittänyt toista ehdo-
tusta. Kuitenkin ILO 169-yleissopi-
musta vastustetaan ankarasti sekä 
saamelaisten kotiseutualueella, 
että kansanedustajien keskuudes-
sa. Näin kommentoivat esimerkiksi 
kansanedustajat Kärnä ja Maijala:

Olen […] samaa mieltä siitä, 
että virallisen Suomen tulee 
saattaa alkuperäiskansa-asian-
sa kuntoon. Se taas tulee aloit-
taa tunnustamalla statukset-
tomien saamelaisten ja lap-
palaisten oikeusasema. Ennen 
kansallisen lainsäädännön kun-
toonsaattamista näiltä osiltaan 
on turha haaveilla ILO 169-yleis-
sopimuksen tai pohjoismaisen 
saamelaissopimuksen ratifioi-
misesta.
Mikko Kärnä (kesk.), Lapin kan-
sanedustaja, Uudessa Suomessa 
15.1.2017
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Saamelaisten oikeuksia on kehi-
tettävä paljonkin, mutta ILO 169 
-sopimus ja etenkään Pohjois-
mainen saamelaissopimus nyt 
esitetyssä muodossaan ja täs-
sä tilanteessa, jossa saamelais-
määritelmä on auki, eivät sitä 
kehittäisi . Päin vastoin sopimus-
ten hyväksyminen lisäisi ristirii-
toja ja jännitteitä niin eri saame-
laisryhmien kuin alueella elävien 
saamelaisten ja ei-saamelaisten 
välille. 
Eeva-Maria Maijala (kesk.), Lapin kan-
sanedustaja, 31.3.2017

Saamelaiskäräjiä koskevaan la-
kiin liittyvien epäselvyyksien vuok-
si on nyt keskusteltu 20 vuotta sii-
tä, kuka voidaan virallisesti laskea 
saamelaiseksi. Käytännössä kyse 
on siitä, ketkä voidaan merkitä Saa-
melaiskäräjien äänestysluetteloon. 
Jotkut ovat ottaneet saamelaisuu-
tensa takaisin tai ”löytäneet” sen 
1990-luvulla alkaneiden oikeuskes-
kustelujen myötä, Saamelaiskärä-
jien kuitenkin tunnustamatta heitä 
saamelaisiksi. Näitä ongelmia pa-
remmin ymmärtääkseen tulee tar-

kastella lähemmin kysymystä sii-
tä, kuka tänä päivänä määritellään 
saamelaiseksi. 

Kuka on saamelainen?
Lain määritelmä siitä, kuka on saa-
melainen, on periaatteessa sama 
kaikissa kolmessa asiaan liittyväs-
sä Pohjoismaassa ja perustuu pää-
asiallisesti kieleen. Sen lisäksi, että 
kyseisen henkilön tulee mieltää it-
sensä saamelaiseksi, hänellä tulee 

Kuva 7. Kolttasaamelaisen Saa’mi Nue’tt yhdistyksen puheenjohtaja elokuvaoh-
jaaja Pauliina Feodoroff yhdessä kumppaninsa, ohjaaja Milja Sarkolan kanssa 
presidentin itsenäisyyspäivän juhlissa 6.12.2015. Kummallakin on numero 169 
näkyvissä protestina sille, että Suomi ei ole ratifioinut ILO-yleissopimusta 169. 
Pasi Liesimaan ottama kuva julkaistiin Iltalehdessä 7.12.2015.
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olla 1) saame äidinkielenä tai van-
hempia tai isovanhempia, joiden 
äidinkieli on ollut saame, tai 2) ai-
nakin yksi vanhempi, joka on mer-
kitty tai joka olisi voitu merkitä Saa-
melaiskäräjien äänestysluetteloon. 
Norjassa kielimääritelmä ulottuu 
vielä yhtä sukupolvea kauemmas 
eli isovanhempien vanhempiin – 
sama määritelmä, jota pohjois-
maisen saamelaisyleissopimuksen 
luonnoksessa ehdotetaan kaikkia 
kolmea maata koskevaksi. 

Suomen laissa saamelaiskärä-
jistä on vielä yksi vaihtoehto. Jos 
henkilö katsoo olevansa saamelai-
nen ja on ”sellaisen henkilön jälke-
läinen, joka on merkitty tunturi-, 
metsä- tai kalastajalappalaisek-
si maa-, veronkanto- tai henkikir-
jassa”,41 hänet voidaan tunnustaa 
saamelaiseksi Suomessa. Alkupe-
räisen lakiehdotuksen mukaan tä-
män sukulaisuuden todisteina voi-
taisiin käyttää lähteitä vuodelta 
1875 tai sen jälkeen. Perustuslaki-
valiokunta kuitenkin poisti tämän 
takarajan eduskunnan käsittelys-
sä ilman että Saamelaiskäräjät (sil-
loinen Saamelaisvaltuuskunta) hy-

väksyi muutoksen. 
Tämän ”määrittelemättömän 

määritelmän” eräänä seurauksena 
olemassa on nyt joukko henkilöi-
tä, jotka mieltävät itsensä saame-
laisiksi mutta joita Saamelaiskäräjät 
ei tunnusta sellaisiksi. Osa heistä 
on vanhemmista suvuista polveu-
tuvia henkilöitä, joista monet ovat 
saamelaisten nykyisen kotiseu-
tualueen ulkopuolelta. Useat heis-
tä viittaavat saamelaisiin sukulaisiin 
200–300 vuoden takaa tai kauem-
paa. Heihin kuuluvat muiden muas-
sa ne, jotka mieltävät itsensä lap-
palaisiksi, keminlappalaisiksi, met-
säsaamelaisiksi tai statuksettomiksi 
saamelaisiksi, joista osa viittaa vie-
lä elävään metsäsaamelaiseen kult-
tuuriin.42 Yksi heistä, kansanedusta-
ja Eeva-Maria Maijala, on kirjoitta-
nut kirjan keminlappalaisista, joita 
hän pitää Suomen neljäntenä saa-
melaisryhmänä. 

Suomessa on neljä saamen ryh-
mää: pohjoissaamelaiset, koltat, 
inarinsaamelaiset ja keminlap-
palaiset, joita on kutsuttu myös 
keminsaamelaisiksi, metsälap-
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palaisiksi ja metsäsaamelaisik-
si. […] Työtä tehdessäni kävi ilmi, 
että osalle metsälappalaisis-
ta saamelaiskäräjien luetteloon 
pääseminen oli identiteetin kan-
nalta tärkeää, toiset taas eivät 
edes haluaisi hakea sinne, vaikka 
pääsisi. Näille henkilöille merkit-
see paljon, että he saavat sanoa 
ääneen olevansa lappalaisten 
jälkeläisiä ja olla ylpeitä siitä yhä 
elämässä olevasta kulttuurista, 
jota he saavat yhä harjoittaa ja 
pitää ominaan. Näille henkilöil-
le on tärkeää, että saa olla se 
mikä on. Eikä kukaan voi kieltää 
hänen oikeuttaan pitää suvun 
vaatteita.
Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala 
(kesk.) kirjastaan ”Kemin-Lappi elää!”43

Hän myös kokee henkilökohtai-
sesti loukkaavaksi, että häntä pide-
tään saamelaisvastaisena: 

On tuntunut henkisesti todella 
pahalta, että minuakin on lei-
mattu saamelaisten vastustajak-
si sen takia, että en voi hyväksyä 
näitä esityksiä. Koenhan itsekin 

kuuluvani alkuperäiskansaan, 
vaikka Saamelaiskäräjien vaa-
lilautakunta ei tunnusta identi-
teettiäni.
Eeva-Maria Maijala (kesk.), 31.3.2017

Heinämäen työryhmä (2017) on 
hyvin kuvannut koko prosessia sii-
tä, miten uusia ryhmiä on synty-
nyt 1990-luvulta alkaen. Samassa 
raportissa selvitetään kuka voi olla 
alkuperäiskansaa kansainvälisen oi-
keuden mukaan ja ketä ILO-sopi-
mus 169 koskee. Alkuperäiskansan 
määritelmässä on kyse kollektiivis-
ta – kansasta – eikä yksittäisistä yk-
silöistä: kansasta, joka on ylläpitä-
nyt kulttuuriaan ja elinkeinojaan. 
Tällä kansalla on oikeus päättää 
itse jäsenistään. Yksilö ei itse voi il-
moittaa kuuluuko hän alkuperäis-
kansaan vai ei. Raportissa kuvataan 
myös, miksi Saamelaiskäräjät ja 
muut saamelaisorganisaatiot ovat 
suhtautuneet kriittisesti Maijalan 
näkemysten kaltaisiin näkökohtiin:

Saamelaiskäräjät ja useat saa-
melaisjärjestöt ovat suhtautu-
neet kriittisesti metsäsaame-
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laisuuden (tai lappalaisuuden) 
nimissä tapahtuvaan poliitti-
seen liikehdintään ja metsäsaa-
melaisuuden tuomiseen yhtenä 
nykysaamelaisuuden muotona 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 
ja nähneet sen uhkana nykysaa-
melaisten itsehallinnolle, kielelle 
ja kulttuurille. Koska historiallis-
ten metsäsaamelaisten jälkeläi-
set eivät mahdollisesti ole tulleet 
tunnistetuiksi saamelaisina saa-
melaisten keskuudessa sukupol-
viin, eivät saamelaisen itsehallin-
non näkökulmasta kuulu saame-
laisiin nyky-yhteisöihin, ja heidän 
nähdään edustavan pohjoista 
suomalaisuutta, pidetään heidän 
hyväksymistään Saamelaiskärä-
jien vaaliluetteloon saamelaisten 
assimiloitumista valtaväestöön 
edistävänä kehityksenä.321 Myös 
saamelaiskäräjälain muutostar-
peita selvittäneen raportin mu-
kaan mahdollinen kehityskulku 
on, että kieliperustaiset saame-
laiset voisivat lyhyessäkin ajassa 
jäädä vähemmistöön saamelais-
ten kieltä ja kulttuuria koskevas-
sa, perustuslain turvaamassa 

kulttuuri-itsehallinnossa, mikäli 
saamelaisen määritelmää laa-
jennetaan.44

Saamelaiskäräjät ja muut saa-
melaiset organisaatiot siis näkevät 
nämä uudet ryhmittymät niin suo-
mettuneina, että niiden osallistu-
minen Saamelaiskäräjien toimin-
taan voisi vaarantaa saamen kielen 
ja saamelaisen kulttuurin puolesta 
tehtävän työn. 

Heitäkin on, jotka kutsuvat it-
seään alkuperäisiksi inarinsaame-
laisiksi, jotka eivät välttämättä 
puhu kieltä tai joilla ei ole aktiivista 
yhteyttä saamelaiseen kulttuuriin 
mutta jotka mieltävät itsensä varsi-
naiseksi alkuperäisväestöksi. Nämä 
ryhmittymät ovat perustaneet omia 
järjestöjään edistääkseen oikeuk-
siaan, jotka ”saamelaiseliitti” hei-
dän mielestään jättää huomiotta. 
Saamelaiseliitillä tarkoitetaan niitä 
saamelaisia, jotka johtavat Saame-
laiskäräjiä, joka mielletään ensisi-
jaisesti poroja omistavien (pohjois)
saamelaisten elimeksi.46 Saamelais-
käräjissä on pieni oppositio, joka 
itse kritisoi Saamelaiskäräjiä ni-
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menomaan määritelmäkysymyk-
sessä. Siihen kuuluva Anu Avaskari 
on perustanut oman inarinsaame-
laisen järjestön. Vuonna 2013 hän 
kommentoi, miten Saamelaiskä-
räjät tuntui hänestä syrjivän osaa 
inarinsaamelaisia jättämällä heidät 
merkitsemättä äänestysluetteloon: 
”Ensin meitä on syrjitty suomalais-
tamalla ja sitten vielä toistamiseen 
oman kansan toimesta. Ja tämä jäl-
kimmäinen syrjintä on kaikkein jul-
minta”.47 Toiset inarinsaamelaiset 
eivät katso tämän näkökannan tai 
järjestön edustavan heitä.48 Saame-
laiskäräjät on päättänyt selvittää 
inarinsaamelaisten oikeusaseman 
vaalikaudella 2016–2019. 

Saamelaiskäräjät on virallisissa 
lausunnoissaan vaatinut Saamelais-
käräjiä koskevaan lakiin sisältyvän 
määritelmän tarkistamista ja niin 
ollen hylännyt perusteettomina pi-
tämänsä tai vanhempiin kuin vuo-
delta 1875 oleviin asiakirjoihin pe-
rustuneet anomukset. Kuten Hei-
nämäki & al. yllä totesi, pelätään, 
että suurehko joukko Saamelaiskä-
räjien näkemyksen mukaan suoma-
laistuneita henkilöitä voi helposti 

vesittää Saamelaiskäräjien alkupe-
räisajatuksen eli saamelaisten kie-
lellisen ja kulttuurisen itsehallinnon 
toteuttamisen. 

Korkein hallinto-oikeus puol-
si pitkään Saamelaiskäräjien näke-
mykstä useimpien Saamelaiskärä-
jien päätöksistä tehtyjen valitusten 
kohdalla. Vuonna 2011 tapahtui 
käännekohta, joka kävi selvemmäk-
si vuonna 2015. Kun eduskunta oli 
samana keväänä äänestänyt saa-
melaismääritelmän muutosehdo-
tusta vastaan, Korkein hallinto-oi-
keus hyväksyi yli puolet kaikista 
saamistaan Saamelaiskäräjien ää-
nestysluetteloon merkitsemistä 
koskevista valituksista. Korkein hal-
linto-oikeus viittaa päätöksissään 
kokonaisarviointiin ja muun muas-
sa eduskunnan perustuslakivalio-
kunnan lausuntoon.49 Tätä kritisoi 
– Saamelaiskäräjien lisäksi – vah-
vasti muiden muassa tunnettu kan-
sainvälisen oikeuden ja alkuperäis-
kansakysymysten asiantuntija pro-
fessori Martin Scheinin. Hän katsoi 
muun muassa, että KHO teki arvi-
ointinsa perustuslakivaliokunnan 
poliittisen kannanoton eikä kan-
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sallisen ja kansainvälisen oikeuden 
perusteella ja että sen päätös oli 
ristiriidassa sen kanssa, että saa-
melaisilla on oikeus päättää itse jä-
senistään.50 

Ymmärtääkseen, miten tärkeää 
Korkeimman hallinto-oikeuden on 
tukeutua tässä kysymyksessä perus-
tuslakivaliokuntaan, on välttämä-
töntä tarkastella hieman lähemmin, 
miten valiokunta käsitteli esitystä 
uudeksi laiksi saamelaiskäräjistä. En-
sinnäkin Anna-Maja Henriksson täh-
dentää, että perustuslakivaliokunta 
toimii saamelaiskysymyksissä poliit-
tisena valiokuntana: 

Nyt pitää muistaa, että kun pe-
rustuslakivaliokunta käsittelee 
saamelaiskysymyksiä, se käsitte-
lee niitä substanssikysymyksinä 
eikä perustuslain näkökulmas-
ta. … On kuin ottaisi minkä ta-
hansa valiokunnan, joka käsitte-
lee sellaista uudistusta, jossa se 
on asiantuntija. … Se on valtava 
ero. Ja se myös mutkistaa koko 
tätä käsittelyä, koska politiikka 
tulee niiltä osin perustuslakiva-
liokuntaan, kun kyse on saame-

laiskysymyksistä. 
Anna-Maja Henriksson, 1.2.2017

Toiseksi on asianmukaista kat-
soa, keitä asiantuntijoita perus-
tuslakivaliokunta on kysymykses-
sä kuullut. Kun lakiesitys uudeksi 
laiksi saamelaiskäräjistä oli vuon-
na 2015 esillä perustuslakivalio-
kunnassa, huomaa, että paljon tilaa 
on annettu sellaisille asiantuntijoil-
le – tutkijoille, yhdistysihmisille ja 
henkilöille vailla virallista asemaa 
– jotka puhuvat avoimesti Saame-
laiskäräjiä tai Saamelaiskäräjien nä-
kemystä määrittelykysymyksestä ja 
ILO 169:stä vastaan. Saamelaiskä-
räjien äänestä tuli siinä yhteydessä 
ainoastaan yksi ääni monista siitä 
huolimatta, että Saamelaiskäräjät 
on ainoa elin, jolla on laillinen oi-
keus puhua saamelaisten puolesta. 

Perustuslakivaliokunnan tässä 
kysymyksessä antama lausunto on 
siis nimenomaan poliittinen pää-
tös, mitä Scheinin tähdentää KHO:-
ta kritisoidessaan. 

Valiokunnan käsittelyä seuran-
neessa täysistunnossa käytyjä po-
liittisia keskusteluja tarkasteltaessa 
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näyttää siltä, että tässä kysymyk-
sessä useampi kansanedustaja oli 
ns. statuksettomien saamelaisten 
kuin Saamelaiskäräjien puolella.51 
Puhuttiin myös ns. statuksettomis-
ta saamelaisista ”vähemmistönä 
vähemmistössä” siitä huolimatta, 
että he eivät muodosta yhtenäistä 
ryhmää ja vaikka Saamelaiskäräjät 
ei pidä heitä saamelaisina. Henriks-
son vahvistaa, että ns. statukset-
tomia saamelaisia tukevat kansan-
edustajat harjoittivat eduskunnas-
sa aktiivista lobbauskampanjaa 
ennen saamelaislain ja ILO 169:n 
käsittelyä. Tällaisessa yksittäisten 
kansanedustajien vahvasti tuke-
massa vastaliikkeessä Saamelais-
käräjien ääni painuu helposti kuu-
lumattomiin. Kuten edellä näimme, 
äänestys täysistunnossa päättyi tä-
män ”vastapuheen” suureen voit-
toon, kun melkein koko eduskunta 
äänesti määrittelykysymyksen pe-
rusteella saamelaiskäräjiä koskevan 
lain muutosta vastaan.

Saamelaiskäräjien puheenjoh-
taja pitää erittäin ongelmallisena 
sitä, että kourallinen kansanedus-
tajia tuntuu periaatteessa vaikutta-

van siihen, miten koko eduskunnan 
linjaa – ja, kuten olemme nähneet, 
myös Korkeimman hallinto-oikeu-
den linjaa – tulee tulkita saamelais-
kysymyksissä. Se, että Saamelaiskä-
räjien työlle on olemassa hyvin jär-
jestäytynyt vastarintaliike, joka saa 
tukea Suomen korkeimmilta pää-
töksentekoelimiltä, johtaa Saame-
laiskäräjien legitimiteetin kyseen-
alaistamiseen. 

Tottakai täytyy sanoa se, että 
saamelaisilla itsellään tulee olla 
valta päättää omista asioistaan, 
ja erityisesti siitä kuka siihen ryh-
mään kuuluu. … Meillähän on 
Saamelaiskäräjät, jonka Suomen 
valtio on tunnistanut ja tunnus-
tanut, ja sen pitäisi tätä virallista 
vuoropuhelua valtion ja saame-
laisten välillä hoitaa. Ja sinäkin 
varmasti tiedät, että tämä ei nyt 
oikein toimi tällä hetkellä sen 
vuoksi, että meidän legitimiteet-
tiä kyseenalaistaan jatkuvasti, 
ja valtio on lähtenyt myös tähän 
matkaan.
Tiina Sanila-Aikio 21.2.2017
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Saamelaiskäräjiä tai pikemmin-
kin Saamelaiskäräjien vaalilauta-
kuntaa on vuorostaan kritisoitu an-
karasti niiden annettua hylkääviä 
päätöksiä Saamelaiskäräjien pe-
rusteettomina pitämiin hakemuk-
siin päästä Saamelaiskäräjien ää-
nestysluetteloon. Vaalilautakunta 
on kovin sanoin leimattu syrjiväk-
si siitä huolimatta, ettei hylkäävi-
en päätösten perusteita ole tutkit-
tu. Syrjintäargumenttia on käytetty 
myös määrittelykysymyksessä. Hei-
nämäen selvityksessä kuitenkin to-
detaan, että kyse on kahdesta eri 
asiasta:

Saamelaiskäräjien syrjinnäs-
tä syyttämistä on voitu käyttää 
myös argumenttina laajennetun 
saamelaismääritelmän tueksi 
tai ainakin sen tueksi, ettei saa-
melaismääritelmää tule kaven-
taa. Todellisuudessa nämä kaksi 
asiaa ovat kuitenkin toisistaan 
erillisiä asioita. Se, että Saame-
laiskäräjät tulkitsee saamelais-
käräjälakia kielipainotteisesti, ei 
ole syrjintäkysymys kuin ainoas-
taan siinä tapauksessa, että la-

kia tulkitaan eri tavalla eri yksi-
löiden osalta. Saamelaiskäräjien 
tulkinta ei ole ollut epäjohdon-
mukainen, paitsi muutamas-
sa edellä mainitussa yksittäista-
pauksessa. Syrjintää käytetään 
kuitenkin myös perusteluna sille, 
ettei Saamelaiskäräjät hyväksy 
hakijoita saamelaiseksi pelkäs-
tään saamelaiskäräjälain 3 §:n 2 
kohdan eli ns. lappalaispykälän 
ja itseidentifikaation takia. Täs-
sä yhteydessä on kuitenkin tär-
keä huomioida, ettei myöskään 
korkein hallinto-oikeus edelleen-
kään hyväksy ketään pelkästään 
ns. lappalaispykälän nojalla, (el-
lei kyse ole aivan uusista 1870 
jälkeisistä luetteloista) vaan hen-
kilöitä on päässyt sisään koko-
naisharkinnan perusteella.52

Valtioneuvostolle vuonna 2017 
ns. Heinämäen selvityksen kirjoitta-
nut laaja tutkijapaneeli kävi tarkoin 
läpi sen, miten sekä Saamelaiskärä-
jät että KHO käsittelivät kieltävän 
päätöksen saaneita. Tutkijaryhmä 
totesi, että Saamelaiskäräjien vaa-
lilautakunta on yhtä poikkeusta lu-
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kuun ottamatta ollut johdonmukai-
nen arvioinnissaan. Sitä vastoin to-
dettiin, ettei Korkein hallinto-oikeus 
ollut ollut johdonmukainen. Tutki-
jaryhmä totesi myös, ettei saame-
laisten itsehallintoa ollut huomioi-
tu KHO:n päätöksessä.53 Sekä ILO 
169:n tausta-asiakirjojen että UN-
DRIP:n mukaan ryhmällä itsellään 
tulee olla oikeus päättää jäsenis-
tään. Ulkopuolisten elinten – täs-
sä tapauksessa Korkeimman hallin-
to-oikeuden – todetaan voivan ai-
noastaan tarkastella sitä, ovatko 
Saamelaiskäräjien päätökset lain-
mukaisia, johdonmukaisia ja syrji-
mättömiä, mutta ne eivät ei-saame-
laisina eliminä voi päättää, kuka on 
saamelainen. Se, että Korkein hallin-
to-oikeus on ottanut itselleen tällai-
sen roolin, merkitsee, ettei kansain-
välistä oikeutta ole noudatettu. 

Tästä asiantuntijoiden ja tutki-
joiden tekemästä arvioinnista huo-
limatta tämä ei tunnu vakuuttavan 
poliitikkoja. Yksi Lapin kansanedus-
tajista katsoo, että Suomen saame-
laispolitiikan suurin nykyongelma 
liittyy juuri tähän:

Lapissa keskusteluttaa saamelais-
määritelmä ja KHO:n päätökset, 
joissa rekisteriin hyväksyttiin 94 
valituksen tehnyttä. Nykyinen ti-
lanne on kestämätön, jossa oike-
usvaltiossa tuomioistuimen rat-
kaisu asiasta kyseenalaistetaan 
saamelaiskäräjien toimesta.
Johanna Ojala-Niemelä (SDP), Lapin 
kansanedustaja, 28.3.2017

Oikeusministeri Jari Lindström 
on kommentoinut, että määritte-
lykysymys selvitetään Saamelais-
käräjiä koskevan lain tulevassa tar-
kistuksessa, jonka odotetaan tule-
van hyväkysytyksi vuonna 2019.54 
Se, miten se tapahtuu, liittyy muun 
muassa siihen, miten pohjoismai-
selle saamelaisyleissopimukselle 
käy ja meneekö siinä ehdotettava 
määritelmä läpi. Heinämäen rapor-
tissa esitetään ehdotus, joka erot-
taisi määritelmän Saamelaiskärä-
jien äänestysluettelosta: henkilö 
voidaan määritellä saamelaiseksi 
ja hän voi nauttia mahdollisista oi-
keuksista esim. ILO 169:n puitteis-
sa siitä huolimatta, ettei hän ole ää-
nestysluettelossa.
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Sitä riippumatta, miten määrit-
telykysymykseen suhtaudutaan, 
voidaan todeta, että se on ongel-
mallinen.  Ei niinkään niille yksilöil-
le, jotka ovat aina mieltäneet itsen-
sä saamelaisiksi: heillä on useim-
miten selvä käsitys siitä, keitä he 
ovat ja ketkä kuuluvat heihin.55 Mo-
net heistä kokevat sen sijaan itse 
keskustelun ongelmalliseksi, koska 
puhe siitä, että saamelaiset riite-
levät keskenään, on saanut suurta 
huomiota Etelä-Suomessa. Ja kes-
kinäisistä riidoista on hyötyä niille, 
jotka eri syistä haluavat vastustaa 
saamelaisten oikeuksia.56 

Itse kysymys on kuitenkin ongel-
mallinen niille, jotka oikeasti tun-
tevat olevansa saamelaisia mutta 
mieltävät itsensä syrjityiksi, ja on-
gelmallinen saamelaisten oikeuk-
sien kehittämiselle. Kuten professo-
ri Rauna Kuokkanen on todennut, 
tuskin kukaan liikehtii estääkseen 
jotakuta muuta elvyttämästä saa-
melaisia juuriaan. Mutta asiasta tu-
lee ongelmallinen, jos identiteetin 
elvyttämistä käytetään poliittisena 
lyömäaseena saamelaisia vastaan 
heidän pyrkiessään ylläpitämään 

kieltään ja perinteisiä elinkeino-
jaan.57 ILO 169:n ratifioinnin kaltais-
ten aloitteiden pysähtyminen mää-
rittelykysymyksen vuoksi vaikuttaa 
saamelaisten oikeuksien kehittämi-
seen kokonaisuutena.

Tenojoen kalastus: uhanalainen 
perinteinen elinkeino  
Norja ja Suomi tekivät syksyllä 2016 
sopimuksen lohenkalastuksesta Te-
nojoessa kyseisten kahden maan 
rajalla. Sopimuksen tavoitteena on 
rajoittaa kalastusta joen lohikan-
nan suojelemiseksi. 

Tenojoen lohikalastus on saame-
laisen kulttuurin eräs keskeinen osa. 
Siksi sekä Norjan että Suomen Saa-
melaiskäräjät olivat mukana neu-
votteluissa. Sopimus kuitenkin muo-
toiltiin ainoastaan kyseisten kahden 
valtion edustajien välillä saamelais-
ten vastaväitteitä huomioimatta. 
Suomen Saamelaiskäräjien kans-
sa neuvoteltiin vasta sen jälkeen, 
kun sopimus oli jo allekirjoitettu.58 
Uusi sopimus vähentää saamelais-
ten perinteisiä kalastusmahdolli-
suuksia jopa 80 % nykytasosta. Ka-
lastusoikeutensa perineiden mutta 
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itse muualle muuttaneiden saame-
laisten oikeutta kalastaa rajoitetaan 
sataprosenttisesti.59 Kuin kieltäisi 
saamelaisia hoitamasta poroja, kat-
soo nuori saamelaispoliitikko Áslat 
Holmberg, joka kasvoi joen rannalla 
mutta asuu nyt toisella paikkakun-
nalla. Hän kokee, että häntä rangais-
taan siitä, että hän hankkii itselleen 
korkeamman koulutuksen, mikä 
edellyttää muuttoa.60

Saamelaisesta näkökulmasta ra-
joitusten ongelmana ei ole vain ka-
lastusmahdollisuuden rajoittami-
nen. Perinteinen kalastus sallitaan 
ainoastaan erittäin rajallisina aikoi-
na, mikä merkitsee, että perinteiset 
paljon aikaa vaativat menetelmät 
karsiutuvat enemmän tai vähem-
män pois. Sitä paitsi lasten olosta 
veneessä tehdään laitonta, koska 
kaikilla veneessä olijoilla tulee olla 
kalastuslupa. Suurena vaarana on 
näin ollen, etteivät perinteet ja tai-
dot välity seuraavalle sukupolvelle, 
kun sopimus astuu voimaan.  

Tenon kalastus – ne taidot ja tie-
dot patopyyntiin tai kulkutuk-
seen, ne katoavat tämän Tenon 

kalastussopimuksen johdosta.
Tiina Sanila-Aikio, Suomen Saamelais-
käräjien puheenjohtaja

Se monisatavuosinen perinne, 
mikä meillä on suvussa kulkenut, 
kalastusperinne, periaattees-
sa se loppuu ensi kesänä, koska 
uusi Tenon kalastussopimus as-
tuu voimaan kesäksi 2017.
Pentti Pieski, Saamelaiskäräjien halli-
tuksen jäsen

Sopimusta on kritisoitu ankaras-
ti joen kummallakin puolella. Sekä 
Suomen että Norjan Saamelaiskä-
räjät ovat kehottaneet niin Suomen 
eduskuntaa kuin Norjan suurkärä-
jiäkin hylkäämään sopimuksen. Li-
säksi Suomen Saamelaiskäräjät va-
litti maa ja metsätalousministeri-
ön menettelystä oikeuskanslerille 
ja sai myöhemmin tukea valituk-
selleen: ministeriö ei ollut noudat-
tanut voimassa olevaa lakia. Suo-
messa kritiikki tuntuu kuitenkin 
kaikuneen kuuroille korville: edus-
kunnan perustuslakivaliokunta hy-
väksyi hallituksen esityksen helmi-
kuussa 2017 – siitä huolimatta, että 
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valtiokunta totesi sekä sisältöön 
että menettelytapaan liittyviä on-
gelmia. Lisäksi valiokunta oli sitä 
mieltä, että saamelaisten oikeuk-
sia koskeva seuraamusarviointi oli 
ollut puutteellinen. Ainoa, joka lau-
sunnossa esitti eriävän mielipiteen, 
oli Anna-Maja Henriksson.61 

Vaikka perustuslakivaliokunta 
katsoo, että sopimus rikkoo saa-
melaisten persutuslaillisia oikeuk-
sia, se samanaikaisesti siis hyväk-
syy sen, että ehdotus etenee. Maa 
ja metsätalousvaliokunta pani pe-
rustuslakivaliokunnan kommentit 
merkille mutta totesi, ettei lakieh-
dotusta voi muuttaa. Eduskunta 
hyväksyi esityksen maaliskuussa 
2017.

Sopimukseen liittyvällä menet-
telyllään Suomi – etenkin maa ja 
metsätalousministeriö mutta myös 
eduskunta – loittonee alkuperäis-
kansojen kanssa käytäviä neuvot-
teluja varten laadituista kansain-
välisistä normeista. Paikallisia käy-
täntöjä ja perinteistä tietämystä on 
biologista monimuotoisuutta kos-
kevan YK:n yleissopimuksen 8 ar-
tiklan j kohdan mukaan kunnioitet-

tava biologisen monimuotoisuuden 
ylläpitämiseksi. Apuvälineiksi kehi-
tettiin ns. Akwé: kon ohjeet siitä, 
miten menetellä hankkeissa, jotka 
saattavat vaikuttaa alueisiin, joita 
jokin alkuperäiskansa on perintei-
sesti hyödyntänyt tai jotka se miel-
tää pyhiksi.62 Akwé: konin keskeise-
nä periaatteena on, että kyseisten 
kansojen tulee osallistua suunnitte-
luprosesseihin alusta alkaen. Suo-
mi on yhtynyt näihinkin ohjeisiin, 
ja esim. Metsähallitus on aiemmin 
hyödyntänyt niitä. Mutta tässä ta-
pauksessa mitään neuvotteluperi-
aatteita ei ole noudatettu.

7. Puutteelliset 
vaikutusmahdollisuudet 
ja resurssit

Kysymys kuuluu, onko Saame-
laiskäräjien kohtelu Tenojoen 
kalastusasiassa kertaluontei-

nen ilmiö vai oire jostain suurem-
masta ongelmasta. Valitettavasti 
näyttää siltä, että kunnioituksen 
puute Saamelaiskäräjien auktori-
teettia kohtaan on vallalla myös 
muissa kysymyksissä, mikä tulee 
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ilmi muun muassa nk. Heinämäen 
raportista. Saamelaiskäräjät itse 
toteaa, että yhteistyö eri minis-
teriöiden kanssa sujuu vaihtele-
vasti; joissain tapauksissa se toimii 
tyydyttävästi, joissain ei ollenka-
an. Vallitseva piirre vaikuttaa to-
sin olevan tunne siitä, että ei tule 
kuulluksi. 

Jos saamelaiskäräjiä joskus on 
kuunneltu niin se loppui kyllä 
[2015] kun käsiteltiin ILO-sopi-
musta ja uutta Saamelaiskärä-
jälakia. Siis saamelaiskäräjil-
lehän tulee lausuntopyyntöjä 
ihan mieletön määrä … ja ikävä 
kyllä näiden lausuntojen vaiku-
tus on nolla.
Pentti Pieski, Saamelaiskäräjien halli-
tuksen jäsen

Voimattomuuden tunteeseen 
vaikuttavat ne resurssit, jotka Saa-
melaiskäräjillä on käytössään. Täl-
lä hetkellä Saamelaiskäräjillä on 
24 omaa työntekijää sekä noin 30 
projektityöntekijää. Sanila-Aikio 
toteaa, että heidän noin 50 työn-
tekijäänsä työskentelee yhtä laa-

ja-alaisesti kuin koko Suomen hal-
lituskoneisto, johon kuuluu 11 mi-
nisteriötä ja lisäksi alueelliset ja 
paikalliset virastot. Tällä hetkel-
lä Saamelaiskäräjien perusbudjetti 
on noin 1,5 miljoonaa euroa.63 Li-
säksi Saamelaiskäräjien kautta ka-
navoidaan lähes viisi miljoonaa eu-
roa, joista suurin osa projekteihin. 
Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa 
Saamelaiskäräjien resursseista on 
sidoksissa määräaikaisiin projektei-
hin. Vaikka useista projekteista voi 
tulla pitkäaikaisia, työtä tehdään il-
man pitkäkestoisia toimintaedelly-
tyksiä sekä ilman mahdollisuuksia 
kehittää pidempikestoisia strategi-
sia panostuksia. Esimerkkinä tästä 
on kielipesätoiminta, joka on autta-
nut elvyttämään kaikkia Suomessa 
puhuvia saamen kieliä. 

Kielipesähommassa häiritsee se, 
että joka vuosi neuvotellaan se 
raha, ja koskaan ei tiedä, että 
kuinka paljon siitä tulee. …  Nyt-
hän onneksi se on kasvanut. … 
Silloin tulee se todellinen ongel-
ma, jos on jo struktuuri ja yhtäk-
kiä lähtee resursseja pois, niin se 
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voi pahimmillaan kaataa koko 
homman.
Pentti Pieski, Saamelaiskäräjien halli-
tuksen jäsen ja Helsingin pohjoissaa-
men kielipesän perustaja 

Omien etujen proaktiiviseen aja-
miseen tarvitaan aktiivista edun-
valvontaa. Varsinaiseen poliittiseen 
toimintaan on tosin varattu vain 
60 000 euroa – verrattuna Norjan 
Saamelaiskäräjien poliittiseen bud-
jettiin, joka on lähes 4 miljoonaa 
euroa (50 miljoonan euron koko-
naisbudjetista).64 Koska Saamelais-
käräjät ei ole edustettuna eduskun-
nassa, eikä muutenkaan automaat-
tisesti ole mukana kansallisessa 
päätöksenteossa, tulee kaiken po-
liittisen työn tapahtua näillä käy-
tössä olevilla varoilla.

Oikeusministeriössä ymmärre-
tään Saamelaiskäräjien näkemys, 
mutta todetaan, että nyt eletään 
taloudellisesti vaikeita aikoja. Sekä 
ministeriö että kansanedustajat 
ovat sitä mieltä, että Saamelaiskult-
tuurikeskus Sajos Inarissa (katso 
Kuva 3 yllä), jossa myös Saamelais-
käräjät toimii, oli suuri panostus, 

joka valmistui vaikeista taloudel-
lisista ajoista huolimatta vuonna 
2012. Toisaalta elämme nyt supis-
tuvassa julkisessa taloudessa, mikä 
tarkoittaa, että resurssien lisäyksiä 
ei näytä olevan odotettavissa.   

Saamelaiskäräjien henkilökun-
ta on kovan paineen alla, toteaa 
hallintopäällikkö Pia Ruotsala. Työ-
kuorma on kasvanut, mutta resurs-
sit eivät. Koska Saamelaiskäräjät ei 
ole viranomainen, se jättää usein 
kommentoimatta sellaista, mikä 
ei ole täysin välttämätöntä. Vaik-
ka lain mukaan Saamelaiskäräjien 
kanssa tulee neuvotella, usein heil-
tä pyydetään kuitenkin vain lau-
suntoa viime sekunnilla. Tämä on 
mahdoton tilanne, toteaa Saame-
laiskäräjien puheenjohtaja.65 Sen li-
säksi työ on psyykkisesti kuormitta-
vaa: useille saamelaisuuden paris-
sa työskenteleminen on sydämen 
asia samalla, kun joutuu kestämään 
paljon negatiivista huomiota sekä 
myös lähiympäristössä olevia uh-
kia. Saamelaiskäräjillä ei ole tiedot-
tajaa, mikä tarkoittaa, että tiedon-
kulku omalle väelle sekä enemmis-
töväestölle on puutteellista. 



U H AT T U K A N S A?

56

Kolmannen ongelman muodos-
taa puutteellinen tietämys ja nega-
tiivinen asenne. “Yleinen ongelma, 
kun on kyse saamelaisten asioista, 
on se, että enemmistöväestö ei ym-
märrä näiden kysymysten merki-
tystä meille”, toteaa Sanila-Aikio. 
Tämä näyttää koskevan niin po-
liittisia kuin kulttuuriin liittyviä ky-
symyksiä. Saamelaisvaatteiden ja 
-symboleiden jatkuva väärinkäyttö 
Suomen turistiteollisuudessa voisi 
toimia esimerkkinä tästä (tätä ta-
pahtuu myös muualla; katso Kuva 
8). Siitä, että saamelaiset ja Saame-
laiskäräjät usein ovat eri prosesse-
ja tai ilmiöitä vastaan, saattaa tulla 
tunne, että ‘saamelaiset valittavat 
aina’ tai ovat vastahankaisia. Tätä 
käsitystä vahvistaa osaltaan media, 
joka nostaa mielellään esiin konflik-
teja. Sen sijaan syyt, joiden vuoksi 
saamelaiset ovat asioita vastaan, 
tulevat harvoin esille. 

Ei voida sanoa, että hurraa, 
meillä on kaikki hyvin. […] [Me-
diat] ei kirjota sitä niin, että 
me haluamme olla olemassa ja 
sen takia vastustetaan […] me 

emme voi sanoa, että tehkää nyt 
tähän kaivos esimerkiksi, tai jat-
kakaa koneellista kullankaivuu-
ta Lemmenjoen kansallispuistos-
sa, tai hakatkaa sileäksi kaikki 
metsät, että saahaan aukeaa. 
Jou’uthaan sanohmaan, että se 
ei ole meiän kulttuurille hyväksi. 
Haastateltava 6, Leukumaavaara, 
2017 (lihavoitu teksti alkuperäinen)

Paikallisella tasolla negatiiviset 
asenteet voivat sitä paitsi olla va-
kava ongelma, mikä koskee niin yk-
sittäisiä virkamiehiä kuin kunnan 
päättäjiä. 

Erittäin huolestuttavaa on var-
sinkin kunnallisten viranomais-
ten tulkinta yhdenvertaisuu-
desta. Jos saamelaisten osalta 
mietitään jotain toimenpiteitä 
[yhdenvertaisuuden] parantami-
seksi, niin heti [katsotaan että] 
se heikentää suomenkielisen vä-
estön asemaa asettaen suomen-
kieliset eriarvoiseen asemaan. Se 
nähdään heti suomalaisia syrji-
vänä. Kunnan päättäjät ja jopa 
kunnan virkamiehet näkevät yh-
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denvertaisuuden aivan toisella 
lailla kuin, miten me sen näem-
me tai yhdenvertaisuusvaltuutet-
tu sen näkee. Se on ollut huoles-
tuttava piirre viimeisten kolmen 
vuoden aikana, ja se on erityi-
sesti kärjistetty nyt Inarin kun-
nan alueella.
Pia Ruotsala, Saamelaiskäräjien hal-
lintopäällikkö

Selvityksessä ilmenee runsaasti 
viittauksia siihen, että valtion ja 
kuntien työntekijöiden joukossa 
esiintyy usein niin tietämättö-
myyttä ja välinpitämättömyyt-
tä kuin suoranaista kielteisyyttä 
saamelaisten kielellisiä oikeuk-
sia kohtaan. Tällainen tilanne 
on kestämätön: Suomen val-
tio on vahvistanut saamelais-
ten kielelliset oikeudet lainsää-
dännöllä, eikä sen toteutuminen 
saa olla kiinni ruohonjuuritason 
asenteista.
Pasanen 2016: 44, Saamelaisbaro-
metri

8. Psykologiset seuraukset

Negatiivisille asenteille altistu-
misella ja sillä, että ei tunne 
tulevansa kuulluksi, on psy-

kologisia seurauksia. Yllä todettiin, 
että Saamelaiskäräjien henkilö-
kunta kokee työnsä kuormittavaksi. 
Samat keskustelut ja konfliktit ko-
skevat saamelaisia myös yleisesti, 
mukaan lukien lapset ja nuoret. 

Kuva 8. Saamelaisvaatteiden ja -symbolien vääränlainen käyttö kertoo 
tietämättömyydestä: kuva opetus- ja kulttuuriministeriön aulassa olevasta 
roll up -julisteesta joulukuussa 2016 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 
kynnyksellä. Oikealla olevalla vaalealla naisella on saamelainen miesten 
hattu, jota saamelaisnainen ei koskaan käyttäisi. 
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Saamelaisnuoret ovat tuoneet 
aika paljon esille sitä psyykkis-
tä kuormittuvuutta ja pahoin-
vointia, mitä tällainen negatiivi-
nen asennoituminen saamelai-
siin ja some-kirjoittelut ja muut 
tuovat. Kaikki nämä keskustelut 
ovat läsnä jo kouluissa, jopa päi-
väkodeissa. Eli lapsen arjessa on 
jo tunne siitä, että ei ole hyväk-
sytty. Varsinkin poronhoitajien 
perheissä se on erittäin vahvasti 
esillä jokapäiväisessä elämässä 
[täällä Inarissa]. He kyllä saavat 
kuulla, että ovat sitä huonointa 
väestöä täällä, kun liikkuvat ky-
lällä tai lukevat Inarilaisen teks-
tiviestipalstoja. Sellaista on viha-
puhe poronhoitajia kohtaan, ja 
se vain pahenee. Eikä siihen ku-
kaan kiinnitä mitään huomiota. 
Se on vain jotenkin sallittua. Se 
on tietenkin nuorille kova paikka.
Pia Ruotsala, Saamelaiskäräjien hal-
lintopäällikkö

Yksittäiset saamelaiset ovat 
myös kertoneet, että käynnissä ole-
va saamelaisuuden määrittelykysy-
mys lisää stressiä. Eräs saamelainen 

tutkija kommentoi asiaa näin:
Minusta eräs keskeinen tietyn-
laista pahoinvointia ylläpitävä 
tekijä on, että saamelaiset ja hei-
dän tarpeensa ja oikeutensa tu-
levat toistuvasti valtaväestön ta-
holta määritellyiksi. Rodullistami-
sen historiasta ja assimilaatiosta 
on siirrytty siihen, että saamelais-
ten aitoutta saamelaisina tai al-
kuperäiskansana jatkuvasti epäil-
lään ja kyseenalaistetaan. Tämä 
on myös psykologisesti hämmen-
tävää, esimerkiksi uusien lappa-
lais- ja saamelaisidentifikaatioi-
den ilmaantuminen alkuperäis-
kansadiskurssin innoittamana 
on psykologisesti hämmentävää. 
Koska olemme tilanteessa, jossa 
oma identiteetti ja olemassaolon 
oikeutus saamelaisina voi vielä 
olla hauras assimilaation jäljiltä 
ja taas tullaan määrittämään ul-
kopuolelta, keitä te olette tai ette 
ainakaan ole. Tietyissä paikoissa 
henkilöt voivat olla samoja, jotka 
aiemmin kertoivat saamelaisille, 
että olette kinnilappalaisia ja nyt 
nämä henkilöt kertovat itse ole-
vansa lappalaisia tai saamelaisia.
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Saamelaisnuorten keskuudes-
sa Norjan Lapissa tehdyt tutkimuk-
set ovat osoittaneet, miten etninen 
syrjintä voi olla pahinta psyykkisel-
le terveydelle. Samalla tutkimukset 
ovat myös osoittaneet, että nuoret, 
joilla on aktiivinen yhteys paikalli-
seen saamelaiseen porohoitokult-
tuuriin Koutokeinossa, jossa tämä 
kulttuuri on edelleen vahva ja elä-
vä, selviävät psyykkisesti paremmin 
kuin vastaavien kansainvälisisten 
tutkimusten nuoret. Tämä osoittaa 
sen, miten vahvat kulttuuriset siteet 
ja rakenteet voivat tukea nuorten 
terveyttä, kun taas syrjinnän ja ul-
kopuolisuuden tunteilla on päinvas-
tainen vaikutus.66 Nuorten itsemur-
ha-aallot tietyillä Ruotsin ja Norjan 
saamelaisseuduilla ovat kohdanneet 
sellaisia alueita, joissa perinteiset 
elinkeinot ovat olleet kovan pai-
neen alla - kuten eteläsaamelainen 
alue - tai sellaisten nuorten keskuu-
dessa, joilla ei ei ole vahvoja siteitä 
perinteiseen saamelaisuuteen. Kun 
erimielisyydet puhkeavat saamelai-
salueella, tällä on myös vaikutusta 
usein erityisesti lapsiin. 

Nämä tekijät on tärkeä ottaa 

huomioon, esimerkiksi sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa suunniteltaes-
sa ja resursoitaessa. Nykyisellään 
puuttuu paljon tietoa Suomen saa-
melaisten terveydestä, ja erityises-
ti psyykkisestä terveydestä. Uts-
joen kunnassa lääkäri Heidi Eriksen 
on nähnyt, millaisista ongelmista 
on kyse. Erityisesti itsemurhatilas-
tot puhuvat selvää kieltä: Suomes-
sa tehdään keskimäärin 14 itsemur-
haa 100 000 asukasta kohti. Jos kat-
sotaan vastaavaa tilastoa Utsjoen 
saamelaistaustaisten osalta, ja nos-
tetaan luvut vastaamaan 100 000 
asukkaan väestöä, olisi vastaava 
luku 86. Tämä tarkoittaa siis kuusi 
kertaa suurempaa määrää kuin vä-
estön keskuudessa muuten. Erikse-
nin mukaan trauma on todella suu-
ri, ja itsemurhatapaukset vain jää-
vuoren huippu. Omaan kieleen ja 
kulttuuriin pohjautuvat mielenter-
veyspalvelut laskevat avun hake-
misen kynnystä. Tarvittaisiin paljon 
yhteistyötä, tutkimusta ja koulutus-
ta, jotta tabuista voitaisiin keskus-
tella avoimesti ja traumoja työstää. 

Saamelaisten nykyisten psyyk-
kisten ongelmien ymmärtämisek-
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si täytyy tarkastella sekä käynnissä 
olevia että historiallisia tapahtumia. 
1900-luvulla saamelaiset joutuivat 
vahvan assimilointipolitiikan koh-
teeksi. Oli sota, joka päättyi massa-
evakuointiin, ja lähes koko Suomen 
saamelaisalue poltettiin saksalais-
ten vetäytyessä. Lisäksi sisäoppi-
laitoksissa oman kielen ja kulttuu-
rin arvo oli vähäinen tai sitä ei ol-
lut.67 Sisäoppilaitokset, joita suurin 
osa 1940- ja 1960-luvuilla pohjoi-
sessa syntyneet ovat käyneet, oli-
vat useille saamelaisille ensimmäi-
nen kontakti enemmistökieleen ja 
-kulttuuriin. Seitsemänvuotiaana 
jouduttiin ympäristöön, jossa kie-
li, ruoka, rutiinit ja kulttuuri olivat 
täysin vieraita. Kotoa ei saanut ot-
taa mukaan mitään tavaroita, ja 
ne jotka asuivat kauempana pääsi-
vät käymään kotona vain jouluisin 
ja kesäisin. Saamen puhuminen oli 
rangaistava teko. Vaikka myös posi-
tiivisia muistoja löytyy, niin useilla 
on edelleen arpia: kiusaaminen oli 
tavallista lasten keskuudessa, eikä 
aikuisten valvontaa ollut tarpeeksi. 
Myös seksuaalista hyväksikäyttöä 
esiintyi.68 

Asuntoloissa oli kirjoittamatto-
mia sääntöjä, joiden mukaan kiu-
saamisesta tai muista vaikeuksis-
ta ei koskaan kerrottu kenellekään, 
tunteita ei näytetty ja – erityises-
ti Inarissa ja Ivalossa – saamelai-
nen tausta peitettiin. Saamelais-
alueiden eteläosissa saamelaiset 
ja erityisesti kolttasaamelaiset oli-
vat alimpana hierarkiassa, kun taas 
pohjoisempana kyse oli hierarkiois-
ta eri saamelaisperheiden välillä. 
Sisäoppilaitosta käyneet ovat ker-
toneet, että kyse oli eloonjäämises-
tä sekä koulussa ollessa että sen jäl-
keen. Kanadassa on käytetty termiä 
‘asuntolasyndrooma’ (residential 
school syndrome) traumasta, joka 
voi puhjeta myös aikuisiässä. Asun-
tolasyndroomasta kärsivien voi olla 
vaikea näyttää tunteitaan, lasten-
kasvattaminen voi olla vaikeaa ja 
heillä voi esiintyä alkoholiongelmia 
sekä väkivaltaista käytöstä.69

Sekä saamelaisten terveyttä, että 
muissa alkuperäiskansoja koskevis-
sa tutkimuksissa puhutaan nykyään 
paljon stressin ja traumojen siirty-
misestä sukupolvelta toiselle. Puhu-
taan jopa biologisista muutoksista, 
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jotka syntyvät stressin johdosta.

Intergenerational or multi-ge-
nerational trauma happens 
when the effects of trauma are 
not resolved in one generati-
on. When trauma is ignored and 
there is no support for dealing 
with it, the trauma will be pas-
sed from one generation to the 
next … The unhealthy ways of 
behaving that people use to pro-
tect themselves can be passed 
on to children, without them 
even knowing they are doing so 
(Aboriginal Healing Foundation, 
1999: A5). 
Wesley-Esquimaux & Smolewski, 
2004: 2

Vuonna 2005 Norjan kansankä-
räjät päättivät maksaa korvausta 
henkilöille, jotka asuntolajärjestel-
män aikana olivat kokeneet psyyk-
kistä, fyysistä tai seksuaalista väki-
valtaa. Korvauksen määrä oli kor-
keintaan 300 000 Norjan kruunua. 
Norjassa assimilaatiopolitiikka oli 
kirjoitettu lakiin, mitä se ei koskaan 
ole ollut Suomessa. Tutkija Minna 

Rasmuksen mukaan tämä on syy 
siihen, miksi Suomi ei koe tarpeel-
lisena kantaa vastuuta sisäoppilai-
tosten saamelaisiin jättämistä jäl-
jistä.70

Osa kokee suurena ongelmana 
sen, että näistä asioista ei Suomes-
sa vielä nykyäänkään voida puhua 
niiden oikeilla nimillä:  

On inhottavia asioita mitä silloin 
on tapahtunut, ja niistä pitäi-
si nimenomaan yhteiskunnan ja 
Suomen valtion tehdä oikeas-
ti joku tilinpäätös. Se auttaisi 
kauheasti, kaikkia. … En mä sitä 
sano että asiat olisi välttämättä 
paremmin, jos ei olisi ollut sotaa 
ja evakkoa ja suomalaistumis-
ta ja asuntoloita. Mutta siis… … 
Eihän Suomessa pystytä edel-
leenkään sanomaan että on ollut 
suomalaistamispolitiikkaa, tie-
toista tai ei niin tietoista. Ei julki-
nen Suomi ota siihen kantaa.
Otteita haastattelusta, anonyymi

Viime vuosina yhä useampi on 
alkanut puhua totuus- ja sovintoko-
mission tarpeesta, joka voisi yrittää 
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sovittaa erehdystä, syrjintää sekä 
myös saamelaisten kokemia louk-
kauksia. Vastaavia alkuperäiskan-
soja koskevia prosesseja on aiem-
min omaksuttu esim. Kanadassa. 
Suomen Saamelaiskäräjien vuoden 
2016 toimintasuunnitelmaan sisäl-
lytettiin totuuskomissio, mitä pidet-
tiin suurena edistysaskeleena. Kirk-
ko, joka historiallisesti katsottuna 
on ollut kaikkea muuta kuin syytön 
mitä tulee saamelaisiin, on otta-
nut aktiivisemman roolin kuin val-
tiot: Suomessa Oulun hiippakunnan 
piispa esitti vuonna 2012 anteeksi-
pyynnön, ja Ruotsissa ja Norjassa 
kirkko on ottanut kantaa sovinto-
prosessiin.71 Oikeusministeriö pitää 
jonkinlaista sovintoprosessia hyvä-
nä ideana, kunhan ilmapiiri Lapissa 
on tähän vastaanottavainen.

Tulevaisuutta ajatellen on toivot-
tavaa, että saamelaiset saisivat elää 
rauhassa saamelaisina ja olla ole-
massa vielä 100 vuoden päästä:

Sen toivoisin, että saamelaisuus 
ei olisi niin raskasta. Ettei se oli-
si semmoinen taakka mitä se 
nyt on, että omien oikeuksien ja 

oman identiteetin tukemiseen 
joutuu tekemään niin paljon töi-
tä. Että se ei olisi niin rankka. 
Että [omat lapset] saisi elää sem-
moisen, ikään kuin normaali-ih-
misen elämän (naurua). 
Pentti Pieski, Saamelaiskäräjien halli-
tuksen jäsen

Minulla on henkilökohtaises-
ti hyvin suuri huoli siitä, onko 
saamelaisia 100 vuoden pääs-
tä enää ollenkaan? Jo yleensä 
ottaen tämä globaali elämän-
muutos on ollut niin valtavaa, 
että meidän kielet ja kulttuurit 
on olleet sen vuoksi paineessa. 
Kun tähän sitten lisätään ilmas-
tomuutos ja kaikki nämä paineet 
maankäytön osalta, jotka ei var-
masti tule yhtään hellittämään, 
kun esimerkiksi erämaa-alueet 
maailmassa pienenevät ja tulee 
hirveästi muuttoliikettä ilmasto-
muutoksesta johtuen. Että kuin-
ka kauan meillä on kansa nimel-
tä saamelaiset, joilla on vielä se 
yhteys siihen maahan ja jotka 
harjoittavat niitä perinteisiä elin-
keinoja? Jotka pystyvät harjoit-



U H AT T U K A N S A?

63

tamaan niitä perinteisiä elinkei-
noja. Koska se on niin monella 
tapaa nyt vaakalaudalla.
Tiina Sanila-Aikio, Suomen Saamelais-
käräjien puheenjohtaja

Ne, jotka työskentelevät saame-
laisia koskevien kysymysten paris-
sa, eivät tunne pelkästään henki-
lökohtaista kutsumusta vaan myös 
kollektiivisen taakan, mikä tarkoit-
taa sitä, että he eivät tunne itseään 
täysin vapaaksi tekemään omia va-
lintojaan. Jos on koulutettu saamen 
kieltä puhuva saamelainen, ei voi 
vain valita alkavansa nakkikioskin-
myyjäksi. He usein tuntevat, että 
heitä vedetään eri suuntiin, koska 
tehtäviä on niin paljon. Omaa va-
pautta tehdä omaa elämää koske-
vat valinnat haastaa kollektiivinen 
vastuu yhteisestä parhaasta. 

Niin mä luulen, että se vapaus 
on ehkä sitä, ettei tarvitse koko 
ajan kantaa vastuuta omasta 
kulttuuriperinnöstään ja sen jat-
kumisesta. Vapaus on ehkä sitä, 
että on enemmistössä. Ja pystyy 
päättämään omista ja muitten 

tekemisistä. Varsinkin omistaan, 
hyvä jos pystyy muittenkin puo-
lesta päättämään tarvittaessa 
(naurua). Mutta siis… Vapaa on 
se, jolla on myös vapauksia eikä 
pelkästään vastuita. 
Tämmöinen on ehkä monen ti-
lanne täällä – ja se vapaus on 
täällä. (näyttää käsillä, toinen yl-
häällä ja toinen alhaalla) [Oma 
vapaus] ei kauheasti paina. [Pois 
voi muuttaa] mutta kuka sitten 
tekee tekemättä jäävät työt?
Otteita haastattelusta, anonyymi

9. Lopuksi 

Viime vuosikymmenten aika-
na saamelaisten oikeuksien 
suhteen on tapahtunut pal-

jon hyvää Suomessa. Tämän lyhyen 
raportin pohjalta voidaan todeta, 
että suuri ongelma ei vaikuta olevan 
se, mitkä oikeudet saamelaisilla on 
lainsäädännössä, vaikka puutteita 
onkin. Ongelmana on paremminkin 
se, miten nämä oikeudet toteutu-
vat käytännössä. Laissa määriteltyä 
tavoitetasoa ei haluta noudattaa 
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todellisuudessa. Valtion suunnal-
la kiinnostusta näyttää löytyvän 
yksittäisten poliitikkojen ja virka-
miesten taholla: rivi(virka)miehet 
tietävät hyvin vähän saamelaisia 
koskevista kysymyksistä. Poliitti-
sesti katsottuna tätä kysymystä ei 
priorisoida tarpeeksi, jotta siihen 
laitettaisiin riittävästi resursseja 
pitkäkestoista kehitystä varten. 

Raportista käy ilmi, että suuria 
puutteita on edelleen saamenkie-
lisessä opetuksissa ja palveluissa. 
Vaikka opetustarjonta ei koskaan 
ole ollut näin hyvä kuin nykyään, 
kaksi kolmasosaa kaikista saame-
laislapsista on saamen opetuksen 
ulkopuolella. Edes saamelaisluokil-
la olevilla oppilailla ei ole mahdol-
lisuutta käydä koko peruskoulua 
saameksi: lain mukaan 51 % riittää. 
Yksikään lukio Suomessa ei tarjoa 
enempää kuin muutaman kurssin 
saamenkielellä. Sosiaali- ja tervey-
denhuollossa saamenkieliset palve-
lut ovat harvoille suotua luksusta. 
Saamenkielisiä palveluita käyttäes-
sä saa usein turvautua tulkkiin. 

Silti oikeus kieleen ja kulttuuriin 
on toteutunut paremmin kuin oi-

keudet maa- ja vesialueisiin, mis-
tä osoituksena on ILO 169 -sopi-
muksen käsittelys sekä Tenon ka-
lastussopimus. Veli-Pekka Lehtola 
on käsitellyt vähemmistöoikeuk-
sien kahtiajakoa verrattuna alkupe-
räiskansojen oikeuksiin ja todennut 
useiden tutkijoiden voineen osoit-
taa, että Suomessa on helpompi 
hyväksyä saamelaiset vähemmis-
tönä kuin alkuperäiskansana.72 Saa-
melaisia voi silloin pitää ‘hyvänä vä-
hemmistönä - hankalana alkupe-
räiskansana’: Eli hyvänä ja tärkeänä 
vähemmistönä, jolla on oikeus saa-
da tukea kielelleen ja kulttuurilleen. 
Mutta kun esitetään alkuperäiskan-
salle kuuluvia vaatimuksia kuten 
esim. maaoikeudet, se on ongel-
mallisempaa. 

Yksi pullonkaula tällä hetkel-
lä vaikuttaa olevan eduskunta. 20 
vuotta sen jälkeen, kun saamelais-
ten asema alkuperäiskansana ja 
Saamelaiskäräjien rooli sen edus-
tuksellisena elimenä on tunnustet-
tu, eduskunta ei nykyään anna Saa-
melaiskäräjille sitä asemaa, joka sil-
le lain mukaan kuuluisi. Kahdessa 
saamelaisille merkittävässä tapauk-
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sessa, joita tässä julkaisussa on tar-
kasteltu – ILO 169 -sopimus ja Teno-
joen kalastussopimus – eduskunta
on toiminut suoraan Saamelaiskä-
räjien näkemyksen ja saamelaisten
alkuperäiskansan aseman tuomien
oikeuksien vastaisesti. Kun Saame-
laiskäräjien näkemyksiä ei kunnioi-
teta, samalla kyseenalaistetaan
heidän legitimiteettinsä. Eduskun-
nan perustuslakivaliokunnan hy-
väksyessä Tenojoen kalastussopi-
muksen lakiehdotuksen, jonka he
itse totesivat olevan sekä sisäl-
löllisesti että menettelyprosessin 
kannalta ongelmallinen, venytti
entisestään sitä rajaa, mitä voidaan
pitää hyväksyttävänä.

Monet pitävät Lapin kansanedus-
tajia saamelaisten oikeuksien kehi-
tyksen vastustajina. Kansanedus-
tajat vaikuttavat itse asennoituvan
suopeasti saamen kielen ja kulttuu-
rin tukemiseen, ja ovat myös tuke-
neet useita erityisprojekteja, kuten
Saamelaiskulttuurikeskus Sajosta,
jossa myös Saamelaiskäräjät toimii.
Sen sijaan Lapin kansanedustajat
pitävät kysymystä saamelaismääri-
telmästä keskeisenä: ‘erityisoikeuk-

sia’, jotka koskisivat vain niitä, jot-
ka nykyään tunnustetaan saame-
laisiksi, ei pidetä mahdollisina. Siksi 
heidän mielestään esimerkiksi ILO 
169 -sopimusta ei voida hyväksyä 
ennen kuin määritelmää siitä, ketä 
sillä tarkoitetaan, selvennetään tai 
laajennetaan. 

Sinänsä on ymmärrettävää, että 
Lapin kansanedustajat ajavat La-
pin enemmistön etuja. Mutta saa-
melaisilla itsellään, heillä jotka 
ovat aina kokeneet itsensä saame-
laisiksi, ei ole edustusta eduskun-
nassa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
Lapin edustajien äänet ovat ai-
noita, jotka tulevat saamelaisten 
alueelta kuuluviin. Lopputulokse-
na näyttää olevan se, mitä tapah-
tui vuonna 2015, kun lähes koko 
eduskunta oli vastaan hallituksen 
ja Saamelaiskäräjien tekemää so-
pimusta, joka koski saamelaiskä-
räjälain uudistusta ja ILO 169 -so-
pimuksen ratifioimista. Niin kut-
sutun Heinämäen raportin tuoma 
oikeutus Saamelaiskäräjille heidän 
menettelystään saamelaisuuden 
määrittelykysymyksessä ei vaikuta 
muuttaneen edustajien mielipitei-
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tä tässä asiassa, eikä myöskään va-
kuuttanut siitä, ettei ILO 169 -sopi-
mus tarkoittaisi mitään muutoksia 
Lapin maanomistussuhteille. Val-
lalla näyttää olevan väärinkäsitys 
siitä, että kyseessä olisi jollain ta-
valla suurisuuntaiset oikeudet, kun 
käytännössä kyse on uhanalaisen 
kielen ja kulttuurin tukemisesta. 

Koska erilaisia saamelaisten ky-
symyksiä käsitteleviä toimenpide-
ohjelmia, ehdotuksia ja selvityksiä 
on tehty lukuisia niin valtion kuin 
saamelaisten toimesta, ei tunnu 
perustellulta esittää tässä yhtey-
dessä pitkää listaa konkreettisista 
toimenpide-ehdotuksista. Saame-
laiskäräjät ja saamelaisorganisaa-
tiot tietävät parhaiten mitä pitää 
tehdä ja miten. 

Sen sijaan tuntuu tärkeältä nos-
taa esiin muutamia keskeisiä koh-
tia. Koska tämä pamfletti keskittyy 
Suomen harjoittamaan viralliseen 
politiikkaan saamelaiskysymyksis-
sä, myös nämä kehotukset on suun-
nattu kaikille asianosaisille viran-
omaisille Suomessa. 

Saamelaiskäräjien arvostaminen
Suomen lain mukaan Saamelaiskä-
räjät on saamelaisten edustuksel-
linen elin. Riippumatta siitä mitä 
mieltä on Saamelaiskäräjien työs-
kentelystä tai päätöksistä, se tekee 
työtä nykyisen lainsäädännön mu-
kaisesti. Niin kauan kuin tämä lain-
säädäntö on voimassa, tulee myös 
Saamelaiskäräjien auktoriteettia 
kunnioittaa. 

Kuten yllä on todettu, viran-
omaisten velvollisuus neuvotella 
Saamelaiskäräjien kanssa on usein 
ohitettu, ja heidän näkemyksiään on 
jätetty huomioimatta. Suuria uudis-
tuksia, kuten maakunta- ja sote-uu-
distus, suunniteltaessa ovat kaikkia 
saamelaisia koskevat keskeiset kysy-
mykset vaakalaudalla. Sekä paikallis-
ten että kansallisten viranomaisten 
tulisi entistä paremmin jo alkuvai-
heessa ottaa Saamelaiskäräjät mu-
kaan tasavertaisena osapuolena. 

Yksi keino lisätä Saamelaiskärä-
jien auktoriteettia on se, että var-
mistetaan sille riittävät resurssit 
tehtävänsä suorittamiseen. 
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Enemmän resursseja
Saamelaisten kielten ja kulttuuri-
en vahvistamiseksi on suhteellisen 
vaatimattomin keinoin tehty pal-
jon. Kaksinkertaistamalla panos-
tukset pystyttäisiin myös tekemään 
kaksinkertaisesti enemmän. Vaati-
maton 176 000 euron kulttuurituki 
on pysynyt suunnilleen samalla ta-
solla 20 viime vuoden aikana, ja lei-
kattu siitä, mitä se muutama vuosi 
sitten oli. Huomattavakaan koro-
tus tuskin vaarantaisi Suomen kult-
tuurisektoria, mutta voisi vaikuttaa 
merkittävästi saamelaisen kulttuu-
rin vahvistamiseen.

Suomen virallista saamelaispoli-
tiikkaa toteutetaan suureksi osaksi 
projektien kautta. Kielen ja kulttuu-
rin (kaikkien saamelaisten kielten ja 
kulttuurien) pelastamiseksi ja kehit-
tämiseksi vaaditaan pitkäkestoisia 
ja tavoitteellisia panostuksia. Saa-
menkielisen terveydenhuollon ja 
koulutuksen rahoitukseen tarvittai-
siin pysyvämpää ja kokonaisvaltai-
sempaa mallia. 

Puute saamen kieltä osaavasta 
henkilökunnasta on todellinen, ja 
sen pitäisi johtaa suurempiin pa-

nostuksiin koskien niin kielikoulu-
tuksen resursseja kuin aktiivisem-
paa saamenkielisen henkilökunnan 
rekrytoimista. 

Panostukset lapsiin ja nuoriin
On huolestuttavaa, että saamen 
kielen elvytysohjelma, jonka hal-
litus vuonna 2014 hyväksyi, ei ole 
edennyt mitä tulee esimerkiksi saa-
melaisen kotiseutualueen ulkopuo-
lella oleviin lapsiin ja heille tarjotta-
vaan pysyvään kielenopetukseen. 

Jos halutaan panostaa kieleen, 
tulisi panostaa nimenomaan lap-
siin. Saamelaisen kielipesän eteen 
tehtyä valtavaa työtä tulee jatkaa 
kouluissa ja muualla yhteiskunnas-
sa, jotta kaikki opittu ei katoa las-
ten kasvaessa. Lapsille ja nuoril-
le suunnattua mediatarjontaa voisi 
hyvin kasvattaa moninkertaisesti, 
esim. hankkimalla kaikki Norjassa ja 
Ruotsissa tuotetut ohjelmat. 

Koulutus ja tiedottaminen
Tietämys saamelaisia koskevis-
ta kysymyksistä Suomessa vaikut-
taa edelleen olevan heikkoa, myös 
päättävien tahojen keskuudessa. 



U H AT T U K A N S A?

68

Nykyään erilaiset käsitykset, tun-
teet ja myös pelot näyttävät saa-
van enemmän sijaa kuin faktat. Pa-
rantamismahdollisuuksia on paljon. 
Tärkeä askel olisi sisällyttää saame-
laistietoutta enemmän kuntien ope-
tussuunnitelmiin. Kaikki viranomai-
set voisivat järjestää saamelaisten 
asemaa ja oikeuksia Suomessa kä-
sitteleviä kursseja. Tavoitteena pitäi-
si olla saamelaisten rekrytoiminen 
kaikkiin ministeriöihin ja muihin kes-
keisiin viranomaistahoihin. Erittäin 
tärkeää olisi löytää myös varat va-
kituisen tiedottajan palkkaamisek-
si Saamelaiskäräjiin. Ilman omia tie-
dottajareursseja Saamelaiskäräjien 
on vaikea saada esiin näkemyksiään, 
kun heidän legimiteettiä ja oikeuksia 
koskevia tärkeitä kysymyksiä käsitel-
lään tai kyseenalaistetaan. 
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