
Kirjoittaja

Liisa Hokkanen, YTT, on yliopiston-
lehtori Lapin yliopistosta sosiaalityön 
oppiaineesta. Hän on tutkinut muun 
muassa vertaisuutta, vapaaehtoistoi-
mintaa, kokemusasiantuntijuutta ja 
ammatillista auttamista. Ihmisten ja 
yhteisöjen valtaistuminen ja palve-
lujen kyky vastata heikompiosaisten 
ihmisten elämäntilanteisiin sekä eri-
tyisryhmien arki ja oikeuksien toteu-
tuminen ovat hänen tekstiensä kan-
tavia teemoja. Viime vuosina hän on 
perehtynyt vammaisten sekä erityi-
sesti saamelaisten vammaisten ase-
maan ja on tarkastellut aihetta osana 
useampaa laajaa tutkimushanketta. 

 
Liisa H

o
kkan

e
n

   O
IK

E
U

S T
U

LL
A

 K
U

U
LLU

K
SI JA

 K
U

U
LU

A
 Y

H
T

E
ISÖ

Ö
N

     –
 V

am
m

aisten
 saam

elaisten
 o

sallisu
u

sk
o

k
em

u
k

sia
7

Liisa HokkanenLiisa Hokkanen

OIKEUS TULLA KUULLUKSI OIKEUS TULLA KUULLUKSI 
JA KUULUA YHTEISÖÖNJA KUULUA YHTEISÖÖN

– Vammaisten saamelaisten osallisuuskokemuksia– Vammaisten saamelaisten osallisuuskokemuksia



Kirjoittaja

Liisa Hokkanen, YTT, on yliopiston-
lehtori Lapin yliopistosta sosiaalityön 
oppiaineesta. Hän on tutkinut muun 
muassa vertaisuutta, vapaaehtoistoi-
mintaa, kokemusasiantuntijuutta ja 
ammatillista auttamista. Ihmisten ja 
yhteisöjen valtaistuminen ja palve-
lujen kyky vastata heikompiosaisten 
ihmisten elämäntilanteisiin sekä eri-
tyisryhmien arki ja oikeuksien toteu-
tuminen ovat hänen tekstiensä kan-
tavia teemoja. Viime vuosina hän on 
perehtynyt vammaisten sekä erityi-
sesti saamelaisten vammaisten ase-
maan ja on tarkastellut aihetta osana 
useampaa laajaa tutkimushanketta. 

 
Liisa H

o
kkan

e
n

   O
IK

E
U

S T
U

LL
A

 K
U

U
LLU

K
SI JA

 K
U

U
LU

A
 Y

H
T

E
ISÖ

Ö
N

     –
 V

am
m

aisten
 saam

elaisten
 o

sallisu
u

sk
o

k
em

u
k

sia
7

Liisa HokkanenLiisa Hokkanen

OIKEUS TULLA KUULLUKSI OIKEUS TULLA KUULLUKSI 
JA KUULUA YHTEISÖÖNJA KUULUA YHTEISÖÖN

– Vammaisten saamelaisten osallisuuskokemuksia– Vammaisten saamelaisten osallisuuskokemuksia



Oikeus tulla kuulluksi ja 
kuulua yhteisöön

– Vammaisten saamelaisten 

osallisuuskokemuksia

Liisa Hokkanen

Turku 2022



Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimus 7

Copyright © Siirtolaisuusinstituutti & kirjoittaja 

Runot: Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki
Kannen kuva: Joonas Vola

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons
Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.
Tarkastele käyttölupaa osoitteessa 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

978-952-7399-17-0 (nid.)
978-952-7399-18-7 (pdf)
ISSN 2343-3493 (painettu)
ISSN 2343-3485 (verkkojulkaisu)

Painosalama Oy, Turku 2022



– 3 –

Saamenkieliset tiivistelmät

Oohtânkiäsu

Liisa Hokkanen: Vuoigâdvuotâ kulluđ já kuullâđ siärvusân - Vádulij sämmilij 
uásálâšvuotâfeerimeh
Tiivtah Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki

Tutkâmuš vuáju Suomâst ässee vádulij sämmilij feerim já teivâdem olgooštmân, 
sii pyereestvaijeem tuárjoo cevzimstrategiaid sehe pyereestvaijeempalvâlusâi 
kevttimfeerimáid. 

Váduliih sämmiliih láá tutkum Suomâst uáli uccáá. Taan tiet tutkâmušâst ávhástâlloo 
sämmilij almolii pyereestvaijeempalvâlusâi kevttimân kyeskee tutkâmuš sehe 
algâaalmug jesânij kyevtkiärdásii nubbevuođâsajaduv tâi pyereestvaijeempalvâlusâi 
kevttim kieđâvuššee tutkâmuš. Vádulâšvuotâ aldanuvvoo tutkâmušâst sosiaallâš, 
feerimlâš, vuáruvaiguttâslâš já siärvádâhlâš almonin. Algâaalmuglâšvuotâ 
tarkkuustâlloo uásittesvuotâkiärdu já kolonialism kiärdu peht. Kolonialism kiärdu 
spejâlistuumeest vádulij sämmilij elimân tiäduttuvvoo perusteijee tahhei merhâšume. 
Perusteijee mekanismeh já tahheeh stivrejeh tilálii vuáruvaiguttâs, mii pyevtit 
sierâlágán sajaduvâid já feerimijd vádulij sämmilij elimân ohtâgâs- já juávkkutääsist.

Vuosâsajasâš tutkâmušamnâstâhhân láá vádulij sämmilij narrativlávt orientistum 
sahhiittâlmeh, moh olášuttojii iivij 2017–2018. Tutkâmušân uásálistii 12 olmožid, 
já paddimij ohtsâš pištem lii 18 tijmed (suullân 300 sijđod). Masa puoh tutkâmušân 
amnâstuv adelem ulmuiguin valdii ohtâvuođâ teikâ siiguin teivâdii majeláá. Uásálisteeh 
láá 20–80-ihásiih já suhâpelijuáhásem lii täässiv. Sist láá koskâvuođâlávt eenâb sämikielâ 
eenikielânis sárnooh já sämmilij päikkikuávlust ässeeh ko sämmilijn puohnâssân. 
Váddujuávhuin láá ovdâstum tuuvdâ- já lihâdemorgaanvááduh, oppâmvädisvuođah, 
kognitivliih hemâdâsah sehe vuoiŋâšvaveh. Vyeliovdâstum láá mielâpuácuvuođah, 
aiccâmvááduh sehe eromâšávt vädis vádulâšvuotâ. Tutkâmpuátusijd ij koolgâ almolistiđ 
puoh Suomâst ässee vádulâš rävis sämmiláid. Lasseen tutkâmušân valjâšuveh ain 
tuáimeevuođâstis ton puudâ noonâ ulmuuh, kiäin lii máhđulâšvuotâ já tyestilvuotâ 
muštâliđ eellimstis.

Tutkâmušân uásálisteeh tobdeh, ete vádulâšvuotân já sämmilâšvuotân lahtoo 
almolávt olgoštem, veikâ kuohtui aašijn lii tábáhtum ovdánem. Škovlâlájádâsân 
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konkretisistum syemmilâšvuotân suddâdem čuávumušâi tivvoom já sämikielâi 
iäláskittem láá koskân. Tooleeb noonâ rááhtuslâš olgoštem tuálvu huámmášume já 
iästá aiccâmist tááláá fijnábeht lättejeijee olgoštem. 

Vádulij olgoštem lii almosmaailmlâš almoon, já tot kiärdoo meiddei sämmilij 
puotâ. Olgoštem tiättoo škovlâlájádâsâst, pargomarkkânijn, siärvuslii já priivaat elimist. 
Uccâ siärvusist vádulij sajadâhân já vuoigâdvuođáid kyeskee tiäđu tárbu lii eromâšávt 
tiäduttum. Vádulij huámmášem sämipolitikist já -savâstâlmist lii pááccám vänisin. 
Vádulij vuoigâdvuotâ jieijâskielâlâš tâi kyevtkielâlâš vádulâšpalvâlusân já vajoiditmân 
ij olášuu. 

Tutkâmušâst puátih oovdân vádulâšvuođâ já sämmilâšvuođâ ooleest eres olgoštem 
aagah, aagâi vuáruvaiguttâs koskâstis sehe taid vaigutteijee eellimjoton já pirrâsân 
lahtojeijee tahheeh. Olgoštem čaittâšuvá intersektionaallâš já kontekstuaallâš 
almonin. Ton hamâšum lii prosessuaallâš, vuáruvaiguttâslâš já tilán čonnum sehe ääigi 
mield nubástuvvee. Puástuvuođâ feerimist lii ohtâvuotâ ulmui lattimân, sii toohâm 
eellimvaljimáid sehe identiteet hamâšumán. 

Tutkâmušân uásálisteeh kovvejeh jieijâs eellim jieš rahtumin. Taat tiäddut sii 
noonâ jiešiävtulii tuáimeevuođâ, moos lahtojeh sinnáávuotâ, meritiäđulâšvuotâ já 
čuávduskuávdášlâšvuotâ. Jieijâs tuáimeevuođâ toorjân tarbâšuvvojeh sosiaalliih 
viärmáduvah já merhâšeijen feerejum tooimâid. Feerimeh puástun feerejum kohtâlmist 
tâi kiivsedmist pajedeh maŋgâsist haalu vaiguttiđ tâi väldiđ vaaigutmân pele.

Sämmilâšvuotâ persovnlâš identiteet uássin čaittâšuvá eellim kievrâvuotâtahhen, 
mii tuárju čuávdusij kavnâm hästee eellimtiilijn. Sämmilâšvuođâ peht juksoo 
normaallâšvuotâ sehe siärvusân kuullâm tobdo, maid vádulâšvuotâ lii hástám. 
Tutkâmušân uásálistám vádulijn sämmilijn tot jorgeet olgoštem aggân vuáimádittee 
já vääldi läččee tahhen elimist.

Sehe váduliih jiejah já virgeomâhááh láá suddâdempolitik čuávumuššân 
já kyevtkielâlâšvuotân tuurvâstdijn joskâm irâttiđ kevttiđ sämikielâ eres 
pyereestvaijeempalvâlusâin ko arâšoddâdmist já škovlâpalvâlusâin. Palvâlusâin 
váilu meiddei kulttuurlâš äddejume sämmilâšvuođâst já eromâšávt vádulâšvuođâ 
merhâšuumeest sämmilii konteevstâst. Kulttuurliih pyereestvaijeempalvâlusah 
raijâšuveh sämmilij päikkikuávlun, arâšoddâdem- já škovlâpalvâlussáid sehe karveh 
vádulij eromâštáárbuid. Kulttuurlávt adekvaat, sämimielâlii, palvâlus ulâttem sosiaal- 
já tiervâsvuotâpalvâlussáid já vádulij tarbâšem eromâšpalvâlussáid sehe sämmilij 
päikkikuávlu ulguubel väätih kuhesáigásii škovlim, resursistem já táátu.

Algâaalmugij julgáštus vaattâm vádulij eromâš huámášem sopâmuš olášutmist 
lii huámášum uáli uccáá taan räi. Suomâ ive 2016 ratifistem aalmugijkoskâsâš 
vádulâšvuoigâdvuođâi sopâmuš váátá vádulij ulmui kielâ já kulttuur huámášem 
sii ovtviärdásii uásálâšvuođâ siärvádâhân já olgoošthánnáávuođâ olášutmist puoh 
eellim uásikuávluin. Almugijkoskâsijd sopâmušâid kalga luuhâđ paldâluvâi äššikiirjij 
olášuttemvuovijd usâdijn. Vuoigâdvuođah láá vuoigâdvuođah iäskán talle, ko toh 
šaddeh ulmui aargâst tuottân.
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Vuänõs

Liisa Hokkanen: Vuõiggâdvuõtt šõddâd kullum da kuullâd õutstõʹsse - Lääʹmes 
säʹmmlai vuässadvuõđǩiõččlâsttmõõžž
Tiivt: Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki

Tuʹtǩǩummuš čiŋlmââvv Lääʹddjânnmest jälsteei lääʹmes säʹmmlai ǩiõččlâsttam da 
vueʹssneez vuäǯǯam čårstummša, sij pueʹrrjieʹllem tueʹrjjeei piʹrǧǧeemstrategiaid 
da pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi ââʹnnemǩiõččlâsttmõõžžid. 

Lääʹmes säʹmmlais lie Lääʹddjânnmest tuʹtǩǩuum samai occanj. Tän diõtt 
tuʹtǩǩummšest ââʹnet äuʹǩǩen säʹmmlai takai pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi âânnmõõžž 
kuõskki tuʹtǩǩummuž di alggmeer vuäzzlai kueiʹtǩeârddsaž jeeʹresvuõttstatuuzz 
leʹbe pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi âânnmõõžž ǩiõttʼtõõlli tuʹtǩǩummuž. Tuʹtǩǩummšest 
lääʹmesvuõđ âlddnet eettmõššân, kååʹtt lij sosiaalʼlaž, ǩiõččlâsttmõšnallšem, 
vuârrvaikktemnallšem da õhttsažkåddsaž eettmõš. Alggmeervuõđ täʹrǩstõõlât 
neuʹrrvuässasvuõttkruugg da kolonialiism joortõõzz pääiʹǩ. Kolonialiism joortõõzz 
seejsâsttmõõžžâst lääʹmes säʹmmlai jieʹllma teäddai vääʹlteei tueʹjjeeʹji miârkktõs. 
Vääʹlteei mekaniism da tueʹjjeei oʹhjjee vuâkksaž vuârrvaikktõõzz, kååʹtt person- 
da joukktääʹzzest tueʹjjad jeeʹresnallšem statuuzzid da ǩiõččlâsttmõõžžid lääʹmes 
säʹmmlai jieʹllma.

Vuõss-sââʹjest tuʹtǩǩummušaunstõssân lie lääʹmes säʹmmlai narratiivlânji 
orientâsttum mainstâttmõõžž, kook čõõđteš eeʹjjin 2017–2018. Tuʹtǩǩummša vuässâʹtte 
12 oummšed, da liânttummuž peʹštte õhttseʹžže 18 čiâssâd (nuʹtt 300 seiddad). 
Âlddsin juõʹǩǩkaž tuʹtǩǩummša aunstõõzz ouddâm oummin leʹjješ õhttvuõđâst 
leʹbe siʹjjid teivvuš mâʹŋŋlest. Vuässõõđi lie 20–80 âkksaž da sooǥǥbieʹlljuâǥǥalm lij 
õõutnallšem. Veeʹrdeeʹl siʹjjin lie jäänab sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân mainsteei da säʹmmlai 
dommvuuʹdest jälsteei oummu ko säʹmmlain pukveeʹzz. Lääʹmesjooukin mieʹldd 
lie tueʹrjj- da liikkeemorgaanvââʹjj, mättjemvaiggâdvuõđ, kognitiivlaž heämmõõzz 
di vuõvâšnskääđ. Nuʹtt puârast eeʹttkâsttum jie leäkku miõllpuõʒʒâlm, aiccvââʹjj 
da tuõđi vaiggâd lääʹmesvuõtt. Tuʹtǩǩummužpuäđõõzzid ijǥõl ââʹnned ni juʹrdded 
pukin Lääʹddjânnmest jälsteei lääʹmes vuõrâs sääʹmoummid. Lââʹssen tuʹtǩǩummšid 
vaʹlljâʹvve pâi toiʹmmjemvuõđstes tõn poodd friiskâs oummu, koin lij vueiʹttemvuõtt 
da kook tueʹstte mainsted jieʹllmestes.

Tuʹtǩǩummša vuässõõttâm oummu toʹbdde, što lääʹmesvuõʹtte da säʹmmlažvuõʹtte 
õhttad takainalla čårstummuž, håʹt-i kuhttuin aaʹššin leäʹt mõõnnâm ooudâs. 
Škooulstroiʹttla konkretisâsttum lääʹddvuõʹtte õhttâʹttmõõžž seuʹrrjõõzzi teevvmõš da 
sääʹmǩiõli jeälltummuš lie kõskkrääʹjest. Ouddlõs nâânas rajjsin åårrai čårstummuš 
pâššan čâlmma da câgg vuâmmšed ânnʼjõžäiggsaž smavvsab čårstummuž. 

Lääʹmes oummui čårstummuš lij globaal eettmõš, da tät kuâsttai še säʹmmlai 
puõtt. Čårstummuž očndââtt škooulstroiʹttlest, tuâjjmarkknin, õhttsallaš da privat 
jieʹllmest. Uʹvv õutstõõzzâst lääʹmes oummui statuuzz da vuõiggâdvuõđid kuõskki 
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teâđ tarbb lij jeäʹrben teädduum. Lääʹmesoummui lokku välddmõš sääʹmpolitikâst 
da -saǥstõõllmõõžžâst lij pääccam väʹnnsen. Lääʹmesoummui vuõiggâdvuõtt 
jiiʹjjesǩiõllsaž leʹbe kueiʹtǩiõllsaž lääʹmeskääzzkõʹsse da säursmâttmõʹšše ij tiõuddu. 

Tuʹtǩǩummšest puäʹtte ouʹdde lääʹmesvuõđ da sääʹmvuõđ mieʹldd jeeʹres 
čårstummuž vuâđđ, vuâđđaaʹšši kõskksaž vuârrvaikktõõzz di tõin vaikkteei 
jieʹllmallaš da pirrõslaž tueʹjjeei. Čårstummuš kuâsttai leeʹd intersektionaalʼlaž da 
kontekstuaalʼlaž eettmõš. Tõn hääʹmmʼmõs lij prosessuaalʼlaž vuârrvaikktõslaž da 
poʹdde čõnnum di ääiʹj mieʹldd motstõõvvi. Vieʹrrvuõđ ǩiõččlâsttmõõžžin lij õhttvuõtt 
oummu jälstõõttmõʹšše, sij tueʹjjääm jieʹllemvalljummšid di identiteeʹtt šõddummša. 

Tuʹtǩǩummša vuässõõttâm kovee jieʹllmes nuʹtt, što tõt lij jiõčč rajjum. Tät 
teäddad sij nâânas jiõččtäättlaž toiʹmmjemvuõđ, koozz âhtt väimmšõsvuõđ, 
vueiʹvvmieʹrrtieʹttemvuõđ da čåuddmõškõskkvuõđ. Jiiʹjjes toiʹmmjemvuõđ tueʹrjjen 
taarbšet sosiaalʼlaž säimmõõzzid da priʹmeârliʹžžen vueiʹnnum tåimmʼmõõžž. 
Ǩiõččlâsttmõõžž vieʹrren vueiʹnnum âânnmõõžžâst leʹbe ǩeeuʹsummšest cåuʹnne 
määŋgain haal vaikkted leʹbe väʹldded peäʹl vaikktummša.

Sääʹmmvuõtt persoonlaž identiteeʹt vueʹssen puätt leeʹd jieʹllem friskkvuõtt-
tueʹjjeeʹjen, kååʹtt tueʹrjjad räʹtǩǩummši kaunnmõõžž väʹǯǯlõs jieʹllemsââʹjin. 
Sääʹmmvuõđ pääiʹǩ õõstât normaalvuõđ di õutstõʹsse kuullâmvuõđ tobddmõõžž, koon 
lääʹmesvuõtt lij raajjâm väʹǯǯlõʹbben. Tuʹtǩǩummša vuässõõttâm lääʹmes säʹmmlain 
tõt jåårr čårstummuž vuâđđast viõǥǥ da vääʹld uʹvddi tueʹjjeeʹjen jieʹllmest.

Nuʹtt lääʹmesoummu jiõčč ǥo še veʹrǧǧneeʹǩǩ lie suddõõttâmpolitiik seuʹrrjõssân 
da kueʹitǩiõllsažvuõʹtte nuäjjõõʹđeeʹl jäänmõsân luõppâm põrggmõõžžin ââʹnned 
sääʹmǩiõl jeeʹres pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzin ǥo ouddpeâmmast da škooulkääzzkõõzzin. 
Kääzzkõõzz lie väjja še kulttuurlaž fiʹttjõõzz sääʹmmvuõđâst da jeäʹrben lääʹmesvuõđ 
miârkktõõzzâst säʹmmlaž konteeʹkstest. Kulttuurlaž pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzz 
rajjâʹvve säʹmmlai doʹmmvoudda, ouddpeâmm- da škooulkääzzkõõzzid di luämmee 
lääʹmesoummui spesiaaltaarbid. Kulttuurlânji adekvaatt, sääʹmm-miõllsaž, 
kääzzkõõzz vuällâttmõš sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid da lääʹmesoummui 
taarbšam spesiaalkääzzkõõzzid di säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeälla õõlǥat ǩiõrddlõs 
škooultõõzz, resursâsttmõõžž da täätt.

Alggmeerai čuõjtummuž õõlǥtam lääʹmes oummui spesiaal lokku välddmõš 
suåppmõõžž tiuʹddepiijjmõõžžâst lij pääccam võl vääʹnes vuâmmšõʹsse. 
Lääʹddjânnam eeʹjj 2016 ratifiâsttam meeraikõskksaž lääʹmesvuõiggâdvuõđi 
suåppmõš õõlǥat lääʹmesoummui ǩiõl da kulttuur lokku välddmõõžž poka 
tieuʹddeet sij õõutverddsaž vuässadvuõđ õhttsažkådda da čårsteʹmes jieʹllma pukin 
jieʹllemvuuʹđin. Meeraikõskksaž suåppmõõžžid âlgg lookkâd palddlõõžži ko ooʒʒât 
äʹššǩiiʹrji implementâʹsttemnaaʹlid. Vuõiggâdvuõđ lie vuõiggâdvuõđ eman, ko tõk 
tieuʹddje oummui arggpeeiʹvest.



– 7 –

Čoahkkáigeassu

Liisa Hokkanen: Vuoigatvuohta gulahallamii ja servožii gullamii – Sápmelaš 
lámisolbmuid vásáhusat oassálastimis
Divttat: Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki

Dutkamuš guorahallá mo Suomas ássi sápmelaš lámisolbmot leat deaividan ja vásihan 
vealaheami, sin buresbirgejumi ovddideaddji ceavzinstrategiijaid ja buresbirgejumi 
bálvalusaid. 

Sápmelaš lámisolbmot leat Suomas dutkojuvvon hui unnán. Dan dihte dán 
dutkamušas ávkkástallajuvvo sápmelaččaid oppalaš buresbirgejupmebálvalusaid 
geavahusa guoskevaš dutkamuš ja álgoálbmotlahtuid guovttegeardásaš vierisvuođa 
sajádaga dahje buresbirgenbálvalusaid geavahusa gieđahalli dutkamuš. Dutkamuš 
lahkona lámisvuođa sosialalaš, vásáhuslaš, vuorrováikkuhuslaš ja servodatlaš 
albmanupmin. Álgoálbmogii gullevašvuohta oidnojuvvo hedjonan oassálasvuođa 
gierddu ja guhkes áigge kolonialismma bokte. Guhkesáigge kolonialismma suotnjarastin 
sápmelaš lámisolbmuid eallimii lasiha gaskkusteaddji dahkkiid mearkkašumi. 
Gaskkusteaddji mekanismmat ja dahkkit jođihit diliid vuorrováikkuhussii, mii oktagas- 
ja joavkodásis hukse sierra sajádagaid ja vásáhusaid sápmelaš lámisolbmuid eallimii.

Vuosttaš saji dutkanávnnasin leat sápmelaš lámisolbmuid narratiivvalaččat 
orienterejuvvon jearahallamat, mat ollašuvve jagiid 2017–2018 áigge. Dutkamuššii 
oassálaste 12 olbmo, ja báddejuvvon muitalusat čoggojedje buohkanassii 18 
diimmu (sulaid 300 siiddu). Measta buot dutkamuššii dieđuid addin olbmuiguin lea 
dollojuvvon oktavuođa ja singuin lea maiddái deaivvaduvvon maŋŋelis. Oassálastit 
leat 20–80 jahkásaččat ja sohkabeliid gaskasaš juohku lea dássit. Sin gaskkas leat 
goralaččat eanet sámegiela eatnigiellan hállit ja sápmelaččaid ruoktoguovllus ássit, 
go sápmelaččain buohkanassii. Váddojoavkkuin mielde leat dákte- ja deahkkeváttut, 
oahppanváttisvuođat, kognitiiva váttut ja vuoiŋŋašvaháguvvamat. Unnán 
ovddastuvvon leat miellabuohcuvuođat, áicolámit ja erenoamážit váttis lámisvuohta. 
Dutkamušbohtosiid ii sáhte dulkot guoskat buohkaide Suomas ássi sápmelaš dievasagát 
lámis olbmuide. Dása lassin dutkamušaide válljášuvvet álot doaibmama dáfos dalá dilis 
dakkár nana olbmot, geain lea vejolašvuohta ja duostilvuohta muitalit iežaset eallimis. 

Dutkamuššii oassálastit dovdet, ahte lámisvuhtii ja sápmelašvuhtii laktása 
dábálaččat vealaheapmi, vaikke goappáge ášši ektui lea oaidnimis ovdáneapmi. 
Skuvlalágádusas dáhpáhuvvan suopmelašvuhtii suddadeami čuovvumušaid divvun 
ja sámegielaid ealáskahttin leat ain gaskan. Ovdalis garra ráhkaduslágan vealaheapmi 
oažžu eanet fuopmášumi ja eastá áicamis dálá áiggi čihkkojuvvon vealaheami.

Lámisolbmuid vealaheapmi lea máilmmiviidosaš albmoneapmi, ja dat dáhpáhuvvá 
maiddái sámiid guovdu. Vealaheapmi dihtto skuvlalágádusas, bargomárkaniin, 
searvvušlaš ja priváhta eallimis. Unna servošis lámis olbmuid sajádaga ja 
vuoigatvuođaide guoskevaš dieđu dárbu lea hirbmat stuoris. Lámisolbmot eai leat 
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olus váldojuvvon vuhtii sámepolitihkas dahje almmolaš ságastallamis. Lámisolbmuid 
vuoigatvuohta iežasgielat dahje guovttegielat lápmásiid bálvalusaide ja veajuiduhttimii 
ii ollašuva.

Dutkamušas bohtet ovdan lámisvuođa ja sápmelašvuođa lassin maiddái eará 
vealaheami vuđđosat, vuđđosiid gaskasaš vuorrováikkuhusat ja eará bealit, mat 
váikkuhit olbmuid eallimii ja birrasii. Dutkamuš čájeha, ahte vealaheapmi lea 
gávnnahuvvon intersektionála ja kontekstuála albmoneapmin. Dat hápmašuvvá 
proseassain, vuorrováikkuhusain ja iešguđegelágan dilálašvuođain ja dat nuppástuvvá 
áiggiid mielde. Olbmo vásáhus eahpevuoiggalaš láhttenvuogis váikkuha su iežas 
láhttemii, eallinválljejumiide ja maiddái identitehta hápmašuvvamii. 

Dutkamuššii oassálastán olbmot govvidit iežaset eallima sin iežaset huksehussan. Dát 
čuvge sin nana iešráđálaš doaibmama, masa laktásit sidnáivuohta, ulbmildiđolašvuohta 
ja čuolmmaid čoavdin. Doaimmaideaset doarjjan sii dárbbašit iešguđegelágan sosiála 
fierpmádagaid ja miela miel bargguid. Vásáhusat eahpevuoiggalaš láhttemis dahje 
givssideamis boktet máŋgasis hálo váikkuhit dahje oassálastit váikkuheapmái.

Sápmelašvuohta lea persovnnalaš identitehta oassin dakkár nana dagaldat, mii 
veahkeha olbmuid čoavdit čuolmmaid hástaleaddji eallindiliin. Sápmelašvuođa bokte 
olmmoš duddjo dábálašvuođa ja servošii gullevašvuođa dovddu, maid lámisvuohta 
lea hástán. Dutkamuššii oassálastán sápmelaš lámisolbmuin lea vealaheami vuođđu 
jorggihan eallima fámuiduhttimin ja ráđiiduhttimin. 

Nu lámisolbmot ieža go maiddái virgeoapmahaččatge leat assimilerenpolitihka 
dihte ja guovttegielatvuođa geažil eanaš luohpan viggamušain geavahit sámegiela 
eará buresbirgejupmebálvalusain go árrabajásgeassin- ja skuvlabálvalusain. 
Buresbirgejupmebálvalusain váilu kultuvrralaš ipmárdus sápmelašvuođas 
dahje lámisvuođa mearkkašumis sápmelaš konteavsttas.  Kultuvrralaš 
buresbirgejupmebálvalusat rádjašuvvet ruovttuguovllu árrabajásgeassin- ja 
skuvlabálvalusaide, eaigge váldde vuhtii lámisolbmuid sierra dárbbuid. Kultuvrralaččat 
adekváhtta, heivvolaš sámemielat bálvalusa ollašuhttin sosiála- ja dearvvašbálvalusain 
ja lámisolbmuid dárbbašan sierrabálvalusain gáibida mearrediđolaš skuvlema, 
resurssaid lasiheami ja dáhtu.

Eamiálbmogiid julggaštus, mii eaktuda lámisolbmuid erenomáš vuhtiiváldima 
soahpamuša ollašuhttimis, ii leat dássážii ožžon olusge fuopmášumi. Suopma 
ratifiserii 2016 riikkaidgaskasaš lámisolbmuidsoahpamuša, mii eaktuda lámisolbmuid 
giella- ja kulturduogáža vuhtiiváldima dalle go leat ovddideamin sin ovttaveardásaš 
oassálastima servodahkii ja eastadeamin sin vealaheami buot eallinsurggiin. 
Riikkaidgaskasaš soahpamušaid galggašii lohkat oktanis ozadettiin vuogádagaid 
áššegirjjiid duohtandahkamii. Vuoigatvuođat šaddet vuoigatvuohtan easkka dalle, go 
ollašuvvet olbmuid eallimis.
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Esipuhe
Toivon tämän tutkimuksen julkaisemisen olevan askel eteenpäin vammaisten saa-
melaisten erityisen aseman ja oikeuksien tunnistamisessa. Tutkimus antaa osaltaan 
tietopohjaa teoille, joilla luodaan yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. 

Viisi vuotta sitten päätettiin, että tämä tutkimus tulee perustumaan vammaisten 
saamelaisten omiin kokemuksiin. Tutkimuksen tekivät mahdolliseksi vammaiset 
saamelaiset, joita kohtasin. Te jaoitte kanssani elämänkokemuksianne. Kertomanne 
opasti tutkimuksen kulkua ja valintoja suuntaan, joka poikkesi suunnitellusta. Kiitän 
lämpimästi siitä sekä osoittamastanne luottamuksesta! Teidän tavoittamisenne ei olisi 
onnistunut ilman lukuisia yhteyshenkilöitä ja ”välikäsiä”. Kiitos myös kaikille Teille, 
ketkä ohjasitte minut vammaisten saamelaisten henkilöiden luo!

Tutkimustaipaleen saattamisesta alkuun kiitän Nordens Välfärcenteriä ja sen orga-
nisoimaa pohjoismaista verkostoa. Alunperin pienimuotoiseksi suunnitellun selvityk-
sen toteutuksen mahdollistivat SÁRA ja VamO -hankkeet, joiden toimijoita ja rahoittajia 
kiitän. Annoitte tilaa tutkimukselle, joka ei kuulunut kummankaan hankkeen ytimeen. 
Pohjoismaisen tutkimushankkeen suomalaisen osion asiantuntijaryhmälle erityinen 
kiitos sitoutumisestanne vammaisten saamelaisten asialle, myös hankkeen päätyttyä. 
Hankkeiden jälkeisen tutkimustyön olen tehnyt yliopistonlehtorin työn sivussa. Lapin 
yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa, sosiaalityö-oppiainetta sekä yliopiston 
tukipalveluita kiitän tutkimustoimintaa tukevista rakenteista. Työtovereille ja työyh-
teisölle osoitan lämpimän kiitoksen yltäkylläisen virikkeellisestä moniäänisyydestä! 

Kiitän Elsa Laiti-Hedemäkeä, joka on jakanut kanssani tutkimustaipaleen lähestulkoon 
kaikki vaiheet. Kiitos, Elsa, myös siitä, että päätit antaa runosi tähän julkaisuun. Ne puhuvat 
tunnetta, johon tutkimusteksti ei yllä! Toivon yhteistyöllemme jatkoa. On ihmisiä, joiden 
kanssa lyhytaikaisemmatkin kohtaamiset suuntaavat tutkimusta. Tällä tutkimustaipa-
leella näin tekivät muun muassa John Gilroy, Margaretha Uttjek, Ristenrauna Magga, Laura 
Olsén-Ljetoff, Rauna Kuokkanen, Sanna Valkonen ja Piera Jovnna Somby. Kiitos tienviitoista!

Kiitos Siirtolaisinstituutti, että otitte julkaisun tutkimussarjaanne. Kiitos Saara 
Pellanderille ja hänen taustajoukoilleen Siirtolaisinstituutissa, jotka edesautoitte tutki-
mukseni viimeistelyä julkaisukuntoon. Kiitän referee lausunnon tekijöitä arvokkaasta 
ohjauksesta ja opastuksesta. Kiitän saamenkielisten tiivistelmien tekijöitä lämpimästi, 
kun löysitte työtehtävälle aikaa. Kiitos, Joonas Vola, kansikuvasta.

Omistan tämän kirjan kahdelle jo edesmenneelle ihmiselle, joiden elämään vam-
maisuus tuotti omaa erityislaatuisuuttaan ja joilta molemmilta olen oppinut paljon: 
äidilleni Anna Hokkaselle ja vammaisaktivisti Kalle Könkkölälle. 

Ilolassa 28.11.2021
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1. 
Johdanto

Tiedon tarve
Tämän tutkimuksen toteutusta edeltää lähes kymmenen vuoden mittainen yhteispoh-
joismainen työskentely, jossa tutkimuksen tekijä oli osallisena vain viimeiset vuodet. 
Alun perin, saamelaisten vammaisten erityisasemaa käsittelevän tutkimuksen tarpee-
seen havahduttiin Norjassa. Norjan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
selvitti vuonna 2012 Norjan hallituksen tehtävänannosta yleisesti vammaisten asemaa 
ja kartoitti vaadittavia toimenpiteitä. Yhtenä osana vammaisten asemaa laajasti käsi-
tellyttä selvitystyötä havaittiin, ettei ollut jaettua näkemystä siitä, millaista tietoa on 
olemassa erityisesti saamelaisten vammaisten osallisuudesta yhteiskunnan jäseninä 
tai heidän elinolosuhteistaan. Tuolloin todettiin tarve koota yhteen olemassa olevaa 
tietoa saamelaisten vammaisten asemasta sekä toisaalta myös tuottaa tarvittavaa uut-
ta tietoa saamelaisen taustan omaavien vammaisten elinoloista ja asemasta. (Bufdir 
2013, 96.) Bufdir antoi selvitys- ja tutkimustyön koordinoinnin Nordens Välfärscenterin 
(Pohjoismainen hyvinvointikeskus) tehtäväksi. Vaikka aloite ja rahoitus tuli alkujaan 
Norjasta, ymmärrettiin jo tässä vaiheessa saamelaisia koskettavien asioiden ja heidän 
asemansa luonne valtion rajat ylittävänä. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen kautta 
selvitystyö saatiin laajenemaan lähes koko saamelaisalueen kattavaksi tarkasteluksi 
saamelaisten vammaisten tilanteesta.

Tuolloin, lähes 10 vuotta sitten, Pohjoismainen hyvinvointikeskus kokosi Norjasta, 
Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä vammaisia saamelaisia koskevaa tietoa. Kaisa Huuvan 
(Huuva ym. 2014) johtamassa kartoituksessa käytiin läpi tilastot, tehtiin systemaattisia 
kirjallisuushakuja sekä täydennettiin niukkaa tutkimustietoa ottamalla kontakteja 
asiantuntijoihin. Kartoituksen tekijät löysivät yhteensä 70, pääasiassa 2000-luvulla 
julkaistua tietolähdettä, jotka he katsoivat relevanteiksi. Tietoa löytyi jonkin verran, jos-
kin se todettiin hajanaiseksi ja puutteelliseksi. Tietoa oli tuotettu ensisijaisesti Norjan 
alueella asuvista saamelaisista. Eniten Norjassa oli tutkittu saamelaisten psyykkistä 
terveyttä ja hyvinvointia sekä palvelujen käyttöä monikulttuurisissa ja -kielisissä tilan-
teissa. Norjan saamelaisten psyykkistä hyvinvointia käsittelee useampikin väitöskirja. 
Samalla todettiin, että muiden vammaryhmien tutkimus puuttui tai se pohjautui yk-
sittäisiin tai harvoihin tutkimuksiin. Monista erityisryhmistä ja -tilanteista tutkimusta 
ei löytynyt laisinkaan. 
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Venäjän ja Suomen osalta kartoituksen tulos oli erityisen laiha. Systemaattisella kirjal-
lisuushaulla Huuvan työryhmä ei ollut löytänyt Suomesta lainkaan saamelaisia vammaisia 
koskevaa tutkimusta. SámiSoster ry:n kautta selvityksen tekijät löysivät kuitenkin kolme 
asialle läheistä julkaisua, joita selvityksessä ei nimetä (Huuva ym. 2014, 30, 38). Olettaa kui-
tenkin voi, että kyseessä saattoivat olla Ristenrauna Maggan (1997) Saamelaisten vammais-
ten, vanhusten ja pitkäaikaissairaiden tiedotusprojektin julkaisu, Aimo Välimaan ja Elsa 
Laiti-Hedemäen (1997) Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluprojektin julkaisu sekä Maija 
Faurien (2011) julkaisu Saamelainen Kelan asiakkaana. Missään näistä kolmesta kohde ei 
suoranaisesti ollut vammaisuudessa, vaikka projektit osittain koskettivat vammaisuutta, 
mikä saattaa selittää mainitsemisen sivuuttamista kartoituksesta raportoitaessa. 

Kartoituksen tekijät tuovat esiin Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Venäjää koskevan tie-
donkeruun tulosten ohella alkuperäiskansojen vammaisuutta käsittelevää globaalia 
tilastointia ja tutkimusta. He vertailevat saamelaisten vammaisten asemaa kansain-
välisiin tietoihin. Norjan ja Ruotsin alueella asuvien saamelaisten vammaisten osalta 
he käyttävät kansanterveystilastojen tietoja, ja Norjan osalta lisäksi kahta laajaa saa-
melaisten terveyttä ja elinoloja käsittelevää SamiNor-tutkimuskokonaisuutta, joissa 
vammaisuutta sivutaan. Näihin tietoihin nojaten raportissa (Huuva ym. 2014) tehdään 
pääjohtopäätös, että saamelaisten vammaisten tilanteessa ei ole valtaväestön vammai-
siin verrattuna vastaavanlaisia eroja kuin on havaittu alkuperäiskansojen ja valtaväes-
tön välillä globaalisti. Raportissa löydettiin kuitenkin eroja asioista, joilta saamelaisia 
käsittelevää tietoa on tuotettu eniten, kuten psyykkisen terveyden ja palvelujen käytön 
osalta. Voi siten olettaa, että kattavampi vammaisten saamelaisten tutkimus tuottaisi 
jatkossa uudistuneita havaintoja myös muilta vammaisuuden osa-alueilta.

Huuvan (2014) johtamassa kartoituksessa todetaan, että Suomesta ja Venäjältä 
vastaavaa vertailua saamelaisten ja valtaväestön välillä ei voitu tehdä joko tiedon puut-
teellisuuden tai suoranaisen puuttumisen vuoksi. 

Tiedon kartoittamisen ensivaiheessa Norjan valmiutta ja myöhemmin myös mui-
den Pohjoismaiden tarvetta tutkimuksen toteuttamiseen ja rahoittamiseen vauhditti 
Yhdistyneet kansakunnat. Sen johdolla laadittuun vammaisten oikeuksien yleissopi-
mukseen sisältyy edellytys, jonka mukaan sopimuksen ratifioineiden maiden tulee 
tuottaa tietoa vammaisten asemasta ja kohtelusta sekä seurata heidän oikeuksiensa 
toteutumista ja sopimuksen täytäntöönpanoa. Norja oli ratifioinut vammaisten oi-
keuksien yleissopimuksen vuonna 2013 ja Ruotsi jo vuonna 2008. Suomi ratifioi sopi-
muksen vuonna 2016. Suomi ja Ruotsi ovat ratifioineet myös vammaisten oikeuksien 
yleissopimukseen kuuluvan lisäpöytäkirjan, mitä Norja puolestaan ei ole tehnyt. 

Yhteispohjoismaisen tiedon hankinta
Tieto vammaisten saamelaisten asemasta oli siis havaittu puutteelliseksi ja pirstaleisek-
si (Huuva ym. 2014). Sen tähden päätettiin toteuttaa valtioiden rajat ylittävä tutkimus, 
jossa tietoa tuotettaisiin erityisesti havaituista katvealueista. Päätettiin, että Norjassa, 
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Ruotsissa ja Suomessa toteutettaisiin tutkimukset, jotka ovat laadullisia ja perustuvat 
ensisijaisesti vammaisten henkilöiden itsensä tuottamaan tietoon. Tavoiteltiin myös 
yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa eri maissa asuvien vammaisten saamelaisten 
tilanteista. Jo havaituista tiedon katvealueista Venäjän saamelaisten osuus jätettiin tässä 
vaiheessa työskentelyn ulkopuolelle. Ensimmäisenä vuonna 2014 käynnistyi Troms-
san yliopiston toteuttama Norjan vammaisia saamelaisia käsittelevä tutkimus, joka 
raportoitiin norjaksi 2016 (Melbøe ym. 2016a). Samana vuonna valmistui tiiviimmällä 
aikataululla toteutettu Umeån yliopiston ruotsalainen tutkimus, joka raportoitiin ruot-
siksi (Uttjek 2016). Viimeisenä, vuonna 2017, toteutettiin suomalainen tutkimus Lapin 
yliopistossa, jonka ensimmäiset tulokset raportoitiin englanniksi (Hokkanen 2017). 

Hankekokonaisuus oli ensimmäinen tutkimuksellinen yritys luoda tietoa saamelais-
ten vammaisten asemasta yhteispohjoismaisesti valtioiden rajat ylittävällä tutkimusase-
telmalla. Tutkimusasetelmassa heijastui näkemys, että saamelaiset ovat yksi kansa, joka 
elää usean valtion hallinnoimilla alueilla. Tämän ohella tutkimusasetelma poikkesi aiem-
masta tutkimustiedosta painottaessaan vammaisten omia näkemyksiä ja kokemuksia. 

Yhtenäisen pohjoismaisen tutkimusasetelman tulosten maakohtainen erilaisuus 
olisi voinut tehdä mahdolliseksi tunnistaa kulttuurisia ja valtiollisia erityispiirteitä ja 
kontekstitekijöitä. Tähän toteutus ei kuitenkaan painottunut, kun maa- ja tutkimuskoh-
taisesti havaittiin tarve muuttaa tutkijapaikkaan ja metodologisiin valintoihin liittyviä 
ratkaisuja tutkimusprosessien edetessä. Näin menetelmällinen toteutustapa vaihteli 
maakohtaisissa osatoteutuksissa. Tutkimustuloksissa oli yhteisiä piirteitä, joiden voi-
daan ajatella antavan tukea ajatukselle, että saamelaisia vammaisia käsittelevän tutki-
muksen tulisi olla valtion rajoja ylittävää, kuten ovat saamelaisuus ja vammaisuuskin. 

Kaikissa kolmessa toteutetussa tutkimuksessa (Melbøe ym. 2016a; Uttjek 2016; Hok-
kanen 2017) todettiin aiempi vammaisia saamelaisia koskeva tieto niukaksi, tarve jat-
kaa tutkimusta, tarve tuottaa kohdennetumpaa tutkimusta sekä tarve julkaista tietoa 
useammalla kielellä ja yhteistyössä saamelaisten vammaisten kanssa. Tutkimuskoko-
naisuus oli luonteeltaan pilottitutkimus ja se teki näkyväksi, että jatkotutkimusten 
ohella tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä sekä malttia ja rohkeutta ottaa asioita esille 
ja käsitellä niitä vastuullisesti. 

Tutkimuskokonaisuuteen liittyi myös laaja vuoropuhelu, johon perustuen tehtiin 
saamelaisten vammaisten oikeuksia ja palveluja koskeva suositus (Bengström 2018). 
Suosituksella pyrittiin vahvistamaan päättäjien tietoa saamelaisten vammaisten eri-
tyistilanteesta ja erityisesti niistä velvoitteista, jotka perustuvat vammaisten oikeuk-
sien sopimuksen johdanto-osassa, sen kohdassa p, määriteltyyn tarpeeseen kiinnittää 
erityistä huomiota alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten asemaan.

Tämä tutkimus
Nyt käsillä oleva tutkimus jatkaa ja syventää pohjoismaisen tutkimuksen suomalaisen 
osuuden analyysiä. Tutkimuksen suomenkielisyydellä tavoitellaan erityisesti tiedon 
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käytettävyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisen yhteiskunnan toiminta-
käytäntöihin vaikuttamista sekä tiedon laajempaa palauttamista saamelaisen yhteisön 
käyttöön ja hyödynnettäväksi. Tiedon palauttamiseen liittyen, mahdollista saamenkie-
lillä julkaisua harkitaan erikseen.

Käsillä olevassa julkaisussa keskitytään saamelaisten vammaisten asemaan hei-
dän omista kokemuksistaan lähtien ja yhteiskuntatieteellisesti tulkiten. Saamelaisten 
vammaisten asemaa koskevaa tutkimusta on niukalti. Olemassa oleva saamelaisia 
käsittelevä tutkimustieto on yleensä kohdistunut muihin aiheisiin, jossa vammaisuu-
den käsittely on ollut korkeintaan tutkimuksen sivujuonne. Tämä tutkimus tarkentuu 
käsittelemään Suomessa asuvien vammaisten saamelaisten kokemaa ja kohtaamaa 
syrjintää, heille muotoutuneita selviytymisen ja sopeutumisen keinoja sekä hyvin-
vointipalvelujen käyttökokemuksia.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla vammaisia saamelaisia. Vammaisten oman 
äänen kuuleminen on linjassa viime vuosina vahvistuneen kansalaisten osallisuutta 
ja kokemusasiantuntijuuden asemaa vahvistavan politiikan kanssa sekä vammais- ja 
alkuperäiskansatoimintaa yhdistävän periaatteen ”Nothing about us without us” mu-
kaista. Vammaisia itseään on saamelaisia vammaisia koskevassa tutkimuksessa kuultu 
tätä ennen erityisen niukalti.

Pohjoismaisen tutkimushankkeen päättymisen aikaan toteutettiin Suomessa toi-
nen hanke, jossa tutkittiin vähemmistöjen sisäisten vähemmistöjen ihmisoikeuksia. 
Tuossa juridisemmin painottuneessa tutkimuksessa saamelaisten sisäisistä vähem-
mistöryhmistä esillä olivat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä saamelaiset 
vammaiset henkilöt. (Olsén, Heinämäki & Harkoma 2017). Myös tuohon työskentelyyn 
liittyi huoli saamelaisten vammaisten asemasta ja tarve muutokseen sekä suosituksiin.

Parhaillaan Suomessa seurataan vammaisten oikeuksien sopimuksen täytäntöönpa-
noa ensi kertaa. Ensimmäinen vammaisten oikeuksien sopimuksen mukainen kansalli-
nen toimintaohjelma ”Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen” oli laadittu vuosille 
2018–2019. Sen toteutusta tarkastelevassa seurantaraportissa (Hoffrén & Rautanen-Muhli 
2019) katsottiin noin puolet toimintaohjelmassa suunnitelluista toimenpiteistä saavu-
tetuksi. Samalla seurantaraportissa tuotiin esiin, että erityisesti vammaisjärjestöt ovat 
kaivanneet toimintaohjelmaan konkreettisuutta, sillä sen puuttuessa ohjelmakaudella 
on tapahtunut heikennyksiä vammaisten osallisuuden mahdollisuuksissa. 

Sopimuksen toteutumisen tähänastisessa suomalaisessa seurannassa on nähdäk-
seni puutteita saamelaisten alkuperäiskansa-aseman huomioinnissa. Ratifioinnin 
arvioinnin tueksi kootun kyselyn raportoinnissa (Hoffrén 2017) todetaan, ettei toteu-
tetun kyselyn avulla kyetä luomaan kattavaa kuvaa vammaisten asemasta. Vammais-
ten saamelaisten erityisasemaa ei mainita kyselyn tulosten koonnissa. Myöhemmin 
tehdyssä seurantaraportissa (Hoffrén & Rautanen-Muhli 2019, 80–82) tuodaan esiin 
huoli erilaisista väliinputoajaryhmistä sekä kielivähemmistöistä. Näistä mainitaan 
kuurojen erityistarpeet ja ruotsinkielisen selkokielen puuttuminen, mutta saamen-
kieliset vähemmistöt sivuutetaan. Seuraavaa kansallista ohjelmakautta ajatellen ra-
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portti korostaa vammaisjärjestöjen täysimääräistä osallistamista toimintaohjelma-
työskentelyyn, mitä vammaisten oikeuksien sopimuksen 4 artikla edellyttääkin jo nyt. 
Raportissa ei tuoda esiin tarvetta ulottaa osallistaminen saamenkielisiin vammaisiin, 
vaikka kyseessä on kielivähemmistö ja alkuperäiskansa. Pienenä vammaisryhmänä 
saamelaiset vammaiset ovat väliinputoaja myös järjestöllisessä osallistamisessa, kos-
ka vammaisilla saamelaisilla ei ole omaa vammaisjärjestöä, jonka kautta he tulisivat 
otetuiksi mukaan työskentelyyn. Seurantaraportissa (Hoffrén & Rautanen-Muhli 2019, 
34) mainitaan saamelaiset kerrottaessa, että Vammaisten henkilöiden oikeuksien neu-
vottelukunnan (Vane) esittelyteksti on Vanen www-sivuilta saamen kielillä.

Vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin ansiosta Suomessakin on astuttu 
vammaisten oikeuksien ja aseman huomioinnissa uuteen vaiheeseen, jossa ruotsinkie-
lisen vähemmistön ohella myös muut kieli- ja kulttuurivähemmistöt on aika tunnistaa. 
Vammaiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan heidän kielellinen ja kulttuurinen mo-
ninaisuutensa on aivan vastaava kuin vammattoman väestön. Tämä tulee huomioida 
saamelaisten vammaisten yhdenvertaisuuden edellytyksiä tarkasteltaessa. Näistä läh-
tökohdista tämä tutkimus on hyvin ajankohtainen ja osaltaan tukee sitä, että Suomi 
lähtisi viitoittamaan tietä moniarvoisen ja -kasvoisen vammaisnäkemyksen puolesta. 
Vammainen on ensisijaisesti ihminen ja hänen ihmisoikeuksiensa toteutumisen tulee 
olla yhtä aukotonta kuin vammattomankin. Tämä oikeus ulottuu myös saamelaisiin, 
joiden tulee alkuperäiskansana olla vahvasti mukana vammaisten oikeuksien toteut-
tamisen yhteisöllisessä tarkastelussa. 

Tämän tutkimuksen tulosten tulkinnassa tulen viittaamaan erityisesti aiemmin 
mainitsemiini norjalaisen ja ruotsalaisen tutkimuksen tuloksiin, koska ne käsittelevät 
vammaisuutta alkuperäiskansaisuuden ohella kohdennetusti saamelaisessa konteks-
tissa. Viittauksien yhteydessä on muistettava jo ensimmäisessä norjalaisessa tutkimuk-
sessa tehty havainto, että vammaiset saamelaiset eivät ole yhtenäinen ryhmä. Heidän 
arkeaan, elämäntilannettaan ja yhteiskunnallista osallisuuttaan määrittävät monet 
ryhmään sisäistä erilaisuutta tuottavat tekijät muun muassa kulttuuriin, historiaan 
tai vammaisuuteen liittyen. Lisäksi tutkimustuloksia verrattaessa on huomioitava, 
että tutkimustuloksiin ja niiden tulkintaan vaikuttaa maiden keskinäinen erilaisuus 
saamelaispolitiikassa, hyvinvointivaltion toteutuksessa ja historiassa. Samoin on huo-
mioitava ruotsalaisen osatutkimuksen maininta, etteivät ruotsalaisen tutkimuksen 
haastateltavat ole edustava otos maansa saamelaisista vammaisista, eikä tuloksia voida 
yleistää koko kohdejoukkoon (Uttjek 2016, 27). Tämä havainto pätee myös suomalaiseen 
ja norjalaiseen tutkimukseen. 

Tutkimuksen rakenne
Tutkimus etenee niin, että seuraavassa luvussa kaksi luodaan katsaus saamelaisiin 
vammaisiin Suomessa: Yhtäältä tuodaan esiin saamelaisten vammaisten lukumäärän 
arvioinnin ongelmallisuus alkuperäiskansakontekstissa ja heidän kaksinkertaisessa 



– 18 –

vähemmistöasemassaan. Toisaalta luodaan katsaus saamelaisten vammaisten aseman 
juridiseen taustaan. 

Luvussa kolme käydään ensin läpi, miten tässä tutkimuksessa ymmärretään kä-
sitteet vammaisuus ja saamelaisuus. Sen jälkeen kolmannessa luvussa tehdään tutki-
muskatsaus alan suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen ja tuodaan esiin tälle 
tutkimukselle relevanteiksi arvioituja ymmärrystapoja. Näistä merkittävimmät ovat 
ensinnäkin huono-osaisuuskehän ja kolonialismin kierteen erot alkuperäiskansojen 
vammaisten jäsenten aseman tarkastelun viitekehyksinä sekä välittävien mekanismien 
merkitys siirryttäessä tarkastelussa yksilötasolle. Toiseksi käydään läpi kulttuurikompe-
tenssin, kulttuurisensitiivisyyden ja kulttuurisen turvallisuuden erilaista tapaa ymmär-
tää alkuperäiskansakonteksin asettamia erityisvaatimuksia palvelujen toteutustavalle. 

Luvussa neljä siirrytään tutkimuksen metodologisiin ja menetelmällisiin valin-
toihin, kerrotaan tutkimusprosessin kulku ja käydään läpi tutkimuksen eettiset lähtö-
kohdat. Luku on poikkeuksellisen laaja ja tarkka sisältäen yksityiskohtaistakin tietoa. 
Ratkaisulla pyritään tekemään näkyväksi yhteisöllisesti sensitiivisen tutkimuksen 
tekemisen haasteita, moninäkökulmaisissa tilanteissa tehtyjä ratkaisuja ja ratkaisujen 
tahattomia(kin) seurauksia. Tutkimuksen tekeminen on aina valintojen tekemistä eikä 
valintoihin ole yksiselitteisesti oikeaa ratkaisua. Luvun laajuudesta ja tarkkuudesta 
toivottavasti hyötyvät seuraavat tutkijat tutkimuksellisia valintoja tehdessään. Samalla 
se antaa paremmat mahdollisuudet arvioida tutkimuksen pätevyyttä.

Luvut viisi, kuusi ja seitsemän käsittelevät vammaisten saamelaisten osallisuut-
ta, asemaa ja kokemuksia aineiston analyysiin pohjaten. Lukujen järjestys myötäilee 
tutkimukseen osallistujien tuottamien narratiivien logiikkaa. Narratiiveissa palve-
lujen käyttö haluttiin asettaa elämän ja elämisen kontekstiin. Lukujen järjestyksellä 
tutkimus pyrkii kunnioittamaan tätä näkemystä ilmiön synnystä ja kontekstista. 
Narratiiveissa saamelaisia ja vammaisia toiseuttavat ja syrjivät käytännöt (luku viisi) 
tuottavat tilanteita, joihin tutkimukseen osallistujat muotoilevat tai ovat pakotettuja 
muotoilemaan erityisiä ratkaisuja ja selviytymisen keinoja (luku kuusi). Tämä syrjinnän 
ja selviytymisen yhteen kietoutunut vyyhti on läsnä kuvattaessa toimintaa suhteessa 
hyvinvointipalveluihin (luku seitsemän).

Syrjintää ja syrjintäkokemuksia käsittelevän analyysiluvun 5 ensimmäisessä ala-
luvussa tuodaan esiin syrjintä-sanan vaikeus, vieraus ja vapauttava merkitys, jonka 
jälkeen toisessa alaluvussa käsitellään saamelaisperusteista syrjintää koulussa, työ-
elämässä ja arkisessa kanssakäymisessä. Myös vammaisuusperusteista syrjintää ja 
kokemuksia käsittelevä kolmas alaluku jäsentyy koulutuksessa, työelämässä ja joka-
päiväisessä vuorovaikutuksessa todentuvaan syrjintään. Ensimmäinen analyysiluku 
päättyy syrjinnän intersektionaalisuutta ja kontekstuaalisuutta pohtivaan alalukuun. 

Analyysiluku kuusi käsittelee selviytymistä ja sopeutumista. Selviytymistä tukeviksi 
sopeutumisen keinoiksi hahmottuvat sosiaalinen tuki, merkityksellinen tekeminen, 
vaikuttaminen ja omakohtainen toimijuus. Kutakin tapaa selvitä, sopeutua ja pärjätä 
käsitellään omassa alaluvussaan. 
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Viimeisessä analyysiluvussa seitsemän analysoidaan tutkimukseen osallistujien 
kokemuksia julkisista palveluista. Luku käsittelee laveasti eri hyvinvointipalveluja. 
Tulosluvun rakenne kuvaa osaltaan yhtä keskeistä tutkimustulosta eli kulttuurisen 
palvelutarjonnan ohuutta niin yleisellä tasolla kuin erityisesti vammaisuuden kohdal-
la. Kaikille suomalaisille tai vammaisille kohdennettujen universaalipalvelujen ohella 
erityisen tarkastelun kohteena ovat saamen kielten ja kulttuurin huomiointi koulu-, 
terveys- ja sosiaalipalveluissa. 

Luvussa kahdeksan arvioidaan tutkimuksen tuloksia, tehdään johtopäätöksiä ja 
luodaan tutkitusta aiheesta tiivistettyä kokonaiskuvaa. Luku poikkeaa aiempien luku-
jen rakenteesta. Myös tällä ratkaisulla pyritään tutkimukseen osallistujien näkemysten 
kunnioittamiseen. Osallistujat toivoivat, että tutkimus paitsi tekee asioita näkyväksi 
myös ohjaa muutokseen. Luvun nostoilla pyritään osoittamaan suuntaa kaivatuille 
muutoksilla sekä tämän tutkimuksen tulosten arvioinnille.

Yhdeksännessä Kohti omannäköistä elämää -luvussa palataan vammaispolitiikan 
tarjoamien perusratkaisujen kaksiosaisuuteen: missä määrin vammaisia tulee tukea 
erityisin palveluratkaisuin tai missä määrin on mahdollista muokata yleistä palvelura-
kennetta ja yhteiskunnallista toimintaa vammaisuuden kaikenkattavasti huomioivaksi 
tai sen vaikutukset poistavaksi. Saamelaisten vammaisten asema ja kokemukset kaksin-
kertaisena vähemmistönä elämisestä kutsuu tämän vammaispolitiikan vaikeimman 
pulman ratkaisuksi monologien sijaan dialogia.
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2. 
Vammaiset saamelaiset 

Suomessa
Tässä luvussa taustoitetaan tutkimusilmiötä kahdesta näkökulmasta, joista ensimmäis-
tä on tutkimuksen kuluessa kysytty usein ja toinen jätetty usein huomiotta. Saame-
laisten vammaisten lukumäärän arviointiin (2.1.) vaikuttaa sekä saamelaisuuden että 
vammaisuuden määrittelyn ja ”laskemisen” tulkinnanvaraisuus. Toiseksi saamelaisten 
vammaisten erityisen aseman ja oikeuksien tunnistaminen (2.2.) vaatii useiden kan-
sainvälisten sopimusten huomiointia ja niiden turvaamien oikeuksien yhtäaikaista 
tunnustamista. 

2.1. Vammaisten saamelaisten lukumäärästä

Vammaisten saamelaisten lukumäärästä ei ole tilastotietoa, vaikka tämä määrällinen 
perustieto monia kiinnostaa. Voidaan tehdä erilaisia arvioita. Seuraavassa arvioiden 
esittäminen perustuu yhtäältä saamelaisten lukumäärän arviointiin ja toisaalta vam-
maisuuden yleisyyden arviointiin. 

Suomessa oli vuoden 2019 Saamelaiskäräjien vaaleista koottujen tietojen mukaan 
10 087 saamelaista (Saamelaisten lukumäärä… 2019). Venäjällä saamelaisia arvioidaan 
olevan noin 2 000, Ruotsissa alle 20 000 ja Norjassa 40 000 – 60 000. Koska etnistä taustaa 
ei tilastoida Suomessa, väestötilastomme eivät saamelaisuutta tunnista. 

Saamelaisia asuu nykyisin kaikkialla Suomessa. Saamelaisten kotiseutualueella 
voidaan arvioida asuvan noin kolmannes saamelaisista. Saamelaisten kotiseutualue 
käsittää Suomen Lapin pohjoisosan eli Utsjoen, Enontekiön ja Inarin kunnat sekä 
Sodankylän kunnan pohjoisosassa sijaitsevan Lapin paliskunnan alueen, joka vastaa 
pääpiirteiltään Vuotson kylää. Saamelaiset ovat kotiseutualueellaankin kunnan asuk-
kaissa vähemmistönä, lukuun ottamatta Utsjoen kuntaa, jossa saamelaisia on vuoden 
2019 tietojen mukaan 53 % asukkaista. 

Vuoden 2019 saamelaiskäräjävaaleihin perustuvien tietojen mukaan saamelaisista 
7353 asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Noin puolet saamelaisista asuu 
Lapin maakunnan alueella, mutta poismuutto saamelaisten kotiseutualueelta ja La-
pista on voimakasta (Heikkilä, Miettunen & Laiti-Hedemäki 2019). Lapsista ja nuorista 
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aikuisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella suurempi osuus (noin 75 
%) kuin ikääntyneistä saamelaisista. Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella saa-
melaisia asuu eniten Rovaniemellä (saamelaiskäräjien vuoden 2015 tietojen mukaan 
1095), Oulussa (919) ja pääkaupunkiseudulla (1294) sekä eteläisen Suomen suurissa 
kaupungeissa. (Heinämäki 2017a; Lehtola & Ruotsala 2017)

Vammaisten saamelaisten lukumäärästä Suomessa ei ole tietoa. Aiemmin maini-
tussa Huuvan (2014) johtamassa tiedonkartoituksessa on kuitenkin esitetty yhdellä 
tavalla tehty arvio saamelaisten vammaisten lukumäärästä. Siinä arvioitiin saame-
laisväestön määräksi Suomessa 13 000 ja saamelaisten kokonaismääräksi 115 000, ja 
oletettiin vammaisuuden olevan saamelaisten keskuudessa yhtä yleistä kuin valtavä-
estössä. Itseraportoitua vammaisuutta on Norjassa toteutetun koko väestö koskevan 
väestötutkimuksen mukaan noin 17 % väestöstä. Huuvan selvitysryhmä soveltaa näitä 
kokonaismääriä ja osuuksia päätyen siihen, että vammaisia saamelaisia olisi Suomessa 
yli 2000 ja neljän valtion alueella kaikkiaan noin 17 000. Raportissa tuodaan esiin, että 
toinen yleisesti käytetty arvio 17 000 sijaan on noin 5000. (Huuva ym. 2014, 13–16) Alhai-
sempi luku perustuu Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjillä äänioikeutettuihin, 
mikä peruslukuna mitä oletettavammin jättää nimenomaan vammaisia ulkopuolel-
leen (Huuva ym. 2014, 15). Oletettavasti vammaisten saamelaisten lukumäärä on jotain 
näiden lukujen väliltä. Lukujen huima ero kertoo osaltaan tiedon puutteesta. Tällä tut-
kimuksella ei tavoitella vastausta ”oikeasta” lukumäärästä, vaan lisätään ymmärrystä 
tutkitun ilmiön erityisistä piirteistä, monitahoisuudesta ja monitulkintaisuudesta.

Vammaisuuden yleisyydestä esitetään hyvin yleisesti toisistaan suurestikin poik-
keavia arvioita; yleisimpien arvioiden liikkuessa 10–20 % väestöosuuksissa. Yleisyyden 
arviointien heittelehtiminen palautuu vammaisuuden määrittelyn, tutkimuksen ja 
tiedonkeruun tavoitteiden sekä tiedonkeruumenetelmien erilaisuuteen. Tavoitteiden 
erilaisuus heijastuu siihen, mistä näkökulmasta tietoa kerätään, mikä vammaryhmä 
tai vammaisuuden alue tiedonkeruussa painottuu ja kenen antamaa tietoa käytetään. 
(Ks. esim. Savtschenko ym. 2010; Linnakangas ym. 2006). Esimerkiksi on eri asia nojata 
tiedonkeruumenetelmänä tilastoihin, kyselyihin tai haastatteluihin. Samoin on eri asia 
nojautua vammaisuuden empiirisessä todentamisessa lääketieteelliseen diagnoosiin, 
vammaisuuteen liittyvien palvelujen käyttöön tai ihmisen kokemukseen vammaisuu-
tensa vaikutuksesta arkielämään. 

Vammaisuuden määrittely tai sen yleisyyden määrittely ei ole alkuperäiskansa-
kontekstissa sen yksiselitteisempää kuin koko väestöä tarkasteltaessa. Nähdäkseni 
alkuperäiskansakonteksti korostaa vammaisuuden määrittelyssä ympäristöllisten ja 
yhteisöllisten tekijöiden painoarvoa suhteessa yksilöllisiin tekijöihin. Tästä tarkem-
min luvussa 3.3.. Lisäksi saamelaisten vammaisten kohdalla on kyse kaksinkertaisesta 
erilaisuudesta suhteessa valtaväestöön, mikä heikentää arvioinnin luotettavuutta. 
Tutkimuksissa on yleisesti havaittu alkuperäiskansan jäsenten käyttävän vähemmän 
palveluja kuin heillä on palvelutarvetta, mitä käsittelemme seuravassa pääluvussa. 
Tarvetta vähäisempi palvelujen käyttö antaa viitteitä, että useat arviointitavat voivat 
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systemaattisesti aliestimoida moninkertaisessa vähemmistöasemassa olevien väestö-
ryhmien osuutta väestöstä. 

Saamelaisten vammaisten lukumäärää voidaan yrittää arvioida myös saamen kiel-
ten kautta. Nykyään suurin osa saamelaisista ei puhu saamea äidinkielenään (Heinämä-
ki 2017a). Saamelaiskäräjien keräämien tietojen mukaan vuonna 2015 jotain saamen 
kieltä puhuisi noin 25 % saamelaisista. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: 
saamelaiskäräjien tietojen mukaan pohjoissaamea puhuu noin 1700, inarinsaamea 
noin 400 ja koltansaamea noin 340 henkeä. (Lehtola & Ruotsala 2017) 

Vammaisten saamelaisten äidinkielestä en ole löytänyt edes arviota. Tilastokeskuk-
sen tiedon mukaan vuoden 2018 lopussa Suomen väestöstä yhteensä 1995 henkilöä on 
ilmoittanut väestörekisteriin äidinkielekseen jonkun saamen kielen. Väestörekisteriin 
ilmoittaminen vaatii tietoa mahdollisuudesta ilmoittaa äidinkielekseen saamen kieli, 
omaa aktiivisuutta tehdä ilmoitus sekä ilmoittamisen kokemista erityisen merkityksel-
liseksi. Saamen äidinkielekseen ilmoittaneiden lukumäärä on noussut hitaasti. Vuoden 
2015 lopussa saamen äidinkielekseen ilmoittaneita oli 38 henkeä vähemmän eli 1957. 
Yleisesti tiedetään, ettei luku vastaa todellisuutta saamen yleisyydestä äidinkielenä ja 
voisi olettaa, että vammaisiin lukeutuu enemmän ihmisiä, joiden äidinkielen muut-
tamisen ilmoitus jää tekemättä. Suomen kielen ylivalta saamelaisten (virallisenakin) 
äidinkielenä on yksi seuraus saamen kielten pitkään kestäneestä, erittäin heikosta 
asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja erityisesti sen koulutus- ja palvelujärjes-
telmässä, mikä heijastunee tilastotietojen kertymiseen. 

Saamen kielten juridisen asemassa tapahtunut positiivinen käänne on tulosta 
pitkäaikaisesta kansallisesta ja kansainvälisestä vaikuttamisesta sekä kielten asemaa 
turvaavasta lainsäädännöstä. Saamen kielten asema on viimeisinä vuosikymmeninä 
parantunut erityisesti saamelaisten kotiseutualueella, jossa saamenkielistä peruskou-
lu- ja lukio-opetusta saa Suomessa lakisääteisenä. Omakielisen opetuksen merkitys 
kulttuurin elvyttämiselle on osoittautunut suureksi. Saamelaisten kotiseutualueen 
ulkopuolella kyse on kuntien vapaaehtoisesta mahdollisuudesta järjestää opetusta, 
joka on toteutunut harvakseltaan ja silloin yleensä toteutetaan saamen kielen erillis-
opetuksena. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen keinoin kielen elvyttämisen tukemisessa 
on paikoin saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolellakin saavutettu onnistumisia 
asialle omistautuneiden saamelaisten ja saamelaisyhdistysten, kielipesien sekä oppi-
laitoksissa ja yliopistoissa tapahtuvan kielen ja kulttuurin opiskelun ansiosta. Missään 
näistä yhteyksistä en ole havainnut käsiteltävän erityistarpeisten saamelaisten lasten 
tai aikuisten asemaa tai palvelutarpeita, vaikka erilaisissa työryhmissä ja kahdenkes-
kisissä keskusteluissa useat saamelaiset asiantuntijat ovat puutteen tunnistaneet ja 
tuoneet sitä esiin. 

Edellä esitettyjä tietoja kielten käytöstä tulee pitää hyvin suuntaa-antavina, sillä 
tietoja kerätään ja niitä arvioidaan useilla tavoilla, mikä selittää lukujen suurta erilai-
suutta. Keskeistä on, että inarin- ja koltansaamen puhujien lukumäärä on kääntynyt 
hitaaseen kasvuun. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kielten elvyttäminen alkoi viime 
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hetkillä, sillä kielet, erityisesti inarin- ja koltansaame, ovat edelleen erittäin uhanalaisia 
ja positiivisen kehityksen jatkuminen ei ole mitenkään itsestään selvää.

Kielten käyttäjien lukumäärän ohella muuttuvat myös kielten käyttämisen tavat 
ja areenat. Kielten elvyttäminen edellyttää paitsi taitoa ja uskallusta puhua, myös pu-
humisen tilanteita ja kumppaneita. Ne edellyttävät lisää kielten opiskelu- ja käyttö-
mahdollisuuksia, joita turvaamaan tarvitaan sekä resursseja että tahtoa antaa saamen 
kielille tilaa valtiollisilla areenoilla ja kansalaistoiminnassa. Kieli voi hyvin ja elää, kun 
kielen käyttömahdollisuudet kattavat laajasti eri elämänalueita. Mikäli vammaisten 
saamelaisten kuntoutus ja palvelut tapahtuvat pääsääntöisesti suomeksi, se on omi-
aan heikentämään saamen kielten asemaa heidän elämässään. Kielten elvytystyössä 
kansainvälisten sopimusten turvaama vammaisten erityiskohtelu jää helposti kielten 
yleisen elvytystehtävän jalkoihin. 

2.2. Kansainvälisten sopimusten turva

Yhdistyneiden kansakuntien kansainväliset sopimukset ja julistukset kuten Kansa-
laisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus (ICCPR), Taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus (ICESCR) ja Lapsen oikeuksien sopimus 
asettavat velvoitteita myös suomalaiselle vammaisia ihmisiä ja alkuperäiskansan jä-
seniä käsittelevälle lainsäädännölle. Esimerkiksi YK:n lasten oikeuksien sopimukses-
sa (30 §) sanotaan, että ”alkuperäiskansaan kuuluvalta lapselta ei saa kieltää oikeutta 
nauttia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja 
harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään”. Samassa sopimuksen mukaan 
valtion tulee rohkaista tiedotusvälineitä vastaamaan alkuperäiskansan jäsenten kie-
lellisiin tarpeisiin (17 § d) ja tukea lapsen identiteettiä, kieltä ja arvoja koulutuksellisin 
keinoin (29 c ja d). 

Kulttuurin etnisen ja kielellisen taustan erityinen huomiointi on mukana kai-
kissa edellä mainituissa sopimuksissa. Kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joissa 
tuodaan esiin alkuperäiskansojen jäsenet erityistä huomiota vaativana ryhmänä täy-
dentävät saamelaisten osalta Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus (UNDRIP; 
A/RES/61/295; HE 264/2014) sekä hyväksymistään odottavat1 Itsenäisten maiden alku-
peräis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus (ILO 169) sekä Pohjoismainen saame-
laissopimus, joiden erityishuomio on alkuperäiskansaisuudessa. Tämän tutkimuksen 
kannalta Alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen artiklan 22 teksti on erityisen mer-
kityksellinen. Sen mukaan ”julistusta täytäntöön pantaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota alkuperäiskansojen vanhusten, naisten, nuorten, lasten ja vammaisten hen-
kilöiden oikeuksiin ja erityistarpeisiin”. Kohta ohjaa myös alkuperäiskansakontekstissa 

1 Tilanne syksyllä 2021.
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heikompiosaisten yhteisön jäsenten aseman erityiseen huomiointiin. Samoin tultaneen 
Pohjoismaisessa saamelaissopimuksessa tuomaan esiin saamelaisten turvaaminen 
kaikenlaiselta syrjinnältä niin kansana kuin yksilöinä.

Leena Heinämäki (2017a) tuo tutkimuksessaan esiin, että saamen kulttuurin ja 
kielen elvyttäminen sekä saamelaisuuden elinvoimaisena pysyminen edellyttävät 
kansainvälisten sopimusten takaamaa saamelaisten erityistä huomiointia ja positii-
vista erityiskohtelua. Kansainvälisten sopimusten mukaisen lainsäädännön ohella 
saamelaisten asemaa alkuperäiskansana, saamen kieliä ja kulttuuria sekä saamelaisten 
itsehallintoa turvaa Suomessa erityinen lainsäädäntö perustuslaista alkaen. Suomen 
perustuslain (731/1999) 17 § turvaa saamelaisten oikeuden omaan kieleen ja kulttuu-
riin: ”Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus 
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää 
saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla.” Tuossa perustuslain kohdassa Suomen 
valtio osoittaa tunnistavansa ja tunnustaa saamelaisten aseman alkuperäiskansana.

Alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen ohella vammaisten saamelais-
ten oikeuksia turvaa YK:n Vammaisia henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus (CRPD), 
jonka Suomi ratifioi vuonna 2016. Vammaisten oikeuksien sopimuksen katsotaan vah-
vistavan YK:n kansalais-, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuk-
sia painottaen niiden koskevan täysimääräisesti myös vammaisia ihmisiä. Sopimus 
korostaa, ettei vammaisuuteen perustuva syrjintä ole hyväksyttävää ja vammaisten 
yhdenvertainen osallisuus on tosiasiallisesti turvattava kaikilla elämän alueilla. Valtion 
on edistettävä, suojeltava ja taattava vammaisten yhteiskunnallista asemaa ja osalli-
suutta niin, että heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet niin koulutukseen, työhön, 
sosiaaliturvaan, terveyteen, kuntoutukseen, palveluihin, perheeseen, vapaa-ajan aktivi-
teetteihin, liikkumiseen, asumiseen kuin myös yhteisöön kuulumiseen sekä erityisesti 
yksityisyyteen ja itseään koskevaan päätöksentekoon. 

Yhdenvertaisuus on yhdenvertaisuutta paitsi suhteessa vammattomiin, myös yh-
denvertaista oikeutta omaan kulttuuriin ja kieleen, mikä alkuperäiskansayhteydessä 
tarkoittaa alkuperäiskansayhteisön jäsenyyttä ja elämäntapaa laajasti. Vammaisten 
oikeuksien sopimuksessa (p) kiinnitetään erityistä huomiota vammaisten kohtaamaan 
moninkertaiseen syrjintään liittyen vammaisen kuulumiseen alkuperäiskansaan, 
hänen etnisen alkuperänsä tai kielensä tähden. Sopimuksessa turvataan vammaisille 
yhdenvertainen oikeus oman kieli- ja kulttuuri-identiteetin tukeen (30 § 4 mom.) sa-
maan tapaan kuin lapsille turvataan oikeus kieli- ja kulttuuri-identiteettiin lastenoi-
keuksien julistuksessa. Kun YK:n ihmisoikeussopimuksia tarkastelee rinta rinnan, ne 
antavat mahdollisuuden ja luovat velvoitteen valtiolliselle toiminnalle, josta rakentuu 
turvaverkko sopimusvaltioiden kansalaisille. Tämä tutkimus tarjoaa yhden mahdol-
lisuuden tarkastella vammaisten saamelaisten kerrontaan perustuen, miten ihmisoi-
keussopimusten turvaamat oikeudet toteutuvat vammaisten saamelaisten elämässä.

Erilaisten sopimusten yhteensovittaminen kohtaa haasteita ja on vaativaa. Alku-
peräiskansojen oikeuksien julistuksen peruslähtökohta on suojella alkuperäiskansaa 
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ryhmänä, kun taas kansainväliset ihmisoikeussopimukset kuten ICCPR, ICESCR ja CRPD 
ovat yksilöoikeuksia suojaavia sopimuksia. Ryhmä- ja yksilöoikeuksien välillä ei Hei-
nämäen (2017a, 23) mukaan ole ristiriitaa, koska yksilöoikeudet asettavat reunaehdot 
ryhmäoikeuksien soveltamiselle, eivätkä ryhmäoikeudet saa olla yksilöitä syrjiviä, vaan 
yksilöoikeudet koskevat kaikkia ryhmän jäseniä. 

Kansainväliset sopimukset osaltaan ohjaavat kansallista lainsäädäntöä. Suomen 
kansallista lainsäädäntöä tarkastellen voi ajatella saamelaisten oikeuksien ja aseman 
olevan turvattu. Suomen perustuslain mukaan (17 § 3 mom.) saamelaisilla on alkupe-
räiskansana oikeus oman kulttuurin ja kielten harjoittamiseen ja kehittämiseen sekä 
muualla lainsäädännössä tarkemmin säädetty oikeus äidinkielisiin viranomaispalve-
luihin. Samassa yhteydessä turvataan vammaisuutensa takia tulkinta- tai käännösapua 
palveluissa tarvitsevien oikeudet. Saamelaisten itsehallintoa ohjaava Laki saamelais-
käräjistä (974/1995) ja saamen kielten asemaa turvaava Saamen kielilaki (1086/2003) 
velvoittavat viranomaisia takaamaan saamelaisille oikeuden käyttää viranomaisissa 
asioidessa saamen kieliä sekä valtiota varaaman lain toteuttamisen edellyttämät 
määrärahat. 

Kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö eivät kuitenkaan takaa, 
että kaikessa lainvalmistelussa huomioidaan aiempien sopimusten, kuten alkuperäis-
kansasopimuksen, velvoitteet (Heinämäki ym. 2017, 516–517). Kansainvälisiin sopi-
muksiin liittyy valtioiden velvollisuus organisoida sopimusten toimeenpano, seuranta 
sekä arviointi ja kansalaisille niillä turvataan periaatteellinen mahdollisuus hakea 
oikeutta. Kansalaisten tosiasiallinen, omaehtoinen mahdollisuus hakea oikeuksiaan 
kuitenkin vaihtelee ja sopimusten seuranta ei ylety kaikkialle. Tarvitaan päätöksente-
kijöitä informoivaa vahvaa kansalaistoimintaa, sillä päättäjät eivät useinkaan tunne 
vammaisten tai saamelaisten yhteiskunnallista asemaa tai oikeuksia. Kuitenkin eri-
tyisesti moniperustaisen syrjinnän kohdalla sopimusten toteutumisen valvonnassa 
erityisen merkityksellisiä ovat kansalaisten apuna toimivat kansalaisjärjestöt sekä 
tutkimus sopimusten alaan kuuluvista asioista. Vammaisten oikeuksien sopimuk-
sessa on kiinnitetty itsemääräämisoikeuteen liittyen erityistä huomiota vammaisten 
oikeuteen saada äänensä kuuluviin myös ryhmänä ja sopimuksen toimeenpanon 
valvonnan tiivis yhteys vammaisjärjestöihin. Saamelaisilla vammaisilla ei kuitenkaan 
ole omaa erityisjärjestöä, vaan he toimivat joko suomalaisissa vammaisjärjestöissä, 
saamelaisten yhdistyksissä tai SámiSoster ry:ssä, joka on saamelaisten oma monialai-
nen sosiaalialan järjestö.
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3. 
Saamelaisen vammaisen 
yhteiskunnallinen asema

Mun guldalan jiena / Kuuntelen ääntä

Mun guldalan jiena, mo dat čuorvu
Leago dat eatnigiella?
Dan jávkan lea min kollektiiva moraš

Kuuntelen ääntä, miten se kutsuu
Onko se äidinkieli?
Sen katoaminen on meidän kollektiivinen surumme

- Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki -

Tämän luvun aloittaa vammaisuuden ja saamelaisuuden määrittely (3.1.). Luvun pää-
paino on kolmessa aiempaa tutkimuksen käsittelevässä alaluvussa. Ensin käydään 
läpi saamelaisia vammaisia koskeva tutkimus Suomessa sekä lyhyesti myös muuta 
saamelaisten hyvinvointipalvelujen käyttöä käsittelevää tutkimusta Suomessa (3.2.). 
Saamelaisia vammaisia koskevan tutkimuksen ollessa suhteellisen niukkaa hyödynne-
tään seuraavassa alaluvussa (3.3.) laajemmin kansainvälistä alkuperäiskansojen vam-
maisuustutkimusta. Luvussa esitellään huono-osaisuuskehä, kolonialismin kierre sekä 
välittävät mekanismit, joiden kautta tulee näkyväksi ilmiön ymmärrystavan valinnan 
merkitys alkuperäiskansan vammaisten jäsenten aseman tutkimukselle. Viimeisessä 
alaluvussa (3.4.) katse kohdistuu erityisesti hyvinvointipalvelujen kykyyn hahmottaa 
alkuperäiskansaerityisyyttä kultturikompetenssin, kulttuurisensitiivisyyden ja kult-
tuurisen turvallisuuden kautta.
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3.1. Vammaisuuden ja saamelaisuuden määrittely

Vammaisuudesta
Vammaisuutta on lähestytty ainakin hyväntekeväisyyden, moraalin, sairauden, lää-
ketieteen, vajaakuntoisuuden, sosiaalipolitiikan, ihmisoikeuksien, sosiaalityön ja 
kuntoutuksen kysymyksenä (Järvikoski 1994, 30–60; Katsui 2005; Kivistö 2014, 57–69). 
Tämänhetkisen keskustelun ääripäinä nähdään yleensä lääketieteellinen (yleisesti 
myös yksilölliseksi nimetty) ja sosiaalinen vammaiskäsitys. Lääketieteellinen malli 
korostaa vammaisuuden lääketieteen keinoin tunnistettavissa olevia vamman piir-
teitä, joissa yksilö poikkeaa ”normaalina” pidetystä, keskiarvoisesta ihmisestä siten, 
että poikkeama tulkitaan yksilöön kiinnittyneeksi toiminnan häiriöksi tai puutteeksi. 
Tarkastelutavassa vammaisuus tulee tulkituksi ensisijaisesti yksilön ominaisuudeksi ja 
tämän ominaisuuden edellytetään olevan lääketieteellisesti tunnistettavissa. Malli on 
näennäisesti objektiivinen ja yhdenmukainen. Samalla se kuitenkin resonoi heikosti 
yhteiskunnan, ympäristön ja tilanteen erilaisuuksiin tai niissä tapahtuviin muutoksiin, 
sivuuttaessaan yhteisöjen, asenteiden, toimintatapojen ja olosuhteiden merkityksen 
vammaisuuden tuottajana ja kannattelijana. 

Lääketieteellisen, yksilökeskeisen vammaiskäsityksen useimmiten esiin nostettu 
haastaja on brittiläisen vammaisuustutkimuksen ja aktivismin piiristä lähtöisin oleva 
vammaisuuden sosiaalinen malli (Oliver 1996), joka on nykyisen yhteiskuntatieteellisen 
vammaisuustutkimuksen kiitetty ja kiistelty kulmakivi (mm. Kröger 2002). Jo ennen 
kuin Michael Oliver formuloi ja nimesi vammaisuuden sosiaalisen mallin, useat yhteis-
kuntateoreetikot olivat esittäneet vammaisuuden sosiaalisemman ymmärtämistavan 
keskeiset elementit ja teoreettiset ainekset sekä tehneet sosiaalista vammaistutkimusta 
(Darling 2016; Zola 1989). Esimerkiksi Erwing Goffmanin tutkielmat minuudesta, eri-
laisuudesta ja stigmasta (Barnartt 2016) olivat jo ennen Oliveria haastaneet ajatuksen 
vammaisuudesta puhtaasti yksilöön kiinnittyneenä ongelmana ja vajavaisuutena, 
jonka ei-vammaiset asiantuntija-ammattilaiset ratkaisevat erilaisin parantavin ja 
korjaavin toimenpitein. Onkin mahdollista sanoa, että sosiaalinen vammaiskäsitys 
edelsi (ja myös seurasi) vammaisuuden sosiaalista mallia.

Pelkistetysti ilmaistuna, sosiaalisen mallin mukaan ympäristö luo vammaisuuden, 
joka on yhteisöllisissä ja yhteiskunnallisissa rakenteissa ja toimintatavoissa syntyvä ja 
muovautuva tila. Laajemmin ymmärrettynä sosiaalinen tapa ymmärtää vammaisuus 
yhtäältä hahmottaa vammaisuuden ihmisyyden luontaiseen variaatioon kuuluvana 
piirteenä ja toisaalta tulkitsee vammaisuuden ihmisyhteisöjen, ympäristön ja yksilön 
vuorovaikutteiseksi prosessiksi ja tuotteeksi. Oliverin hahmotteleman vammaisuuden 
sosiaalisen mallin arvo vammaisten oikeuksien toteutumiselle ja myöhemmälle tutki-
mukselle on kiistaton, mutta se ei syntynyt tyhjiöstä ja oli aikansa tuote (ks. Darling 2016). 

Pelkistettyyn sosiaalisen mallin mukaiseen vammaiskäsitykseen sitoutuminen on 
nykyisin melko harvinaista. Mallia on kehitetty edelleen sofistikoidummaksi ja sille 
on esitetty vaihtoehtoja. Yhtäältä näissä vammaisuuden ymmärrystavoissa on huomi-
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oitu sekä lääketieteellinen, yksilöllinen malli että sosiaalinen malli. Toisaalta sosiaa-
lisen mallin jälkeisissä formuloinneissa on hyödynnetty sosiaalisen vammaisuuden 
ymmärtämistavan juuria laajemmin. Sosiaalista vammaiskäsitystä on laajennettu ja 
suunnattu kokemuksellisuuden, kehollisuuden, tilanteellisuuden, poliittisuuden, vuo-
rovaikutteisuuden ja ihmisoikeuksien korostamiseen vammaisuuden ymmärtämisessä 
(mm. Corker & Shakespeare 2002; Katsui 2005; Vehmas 2005; Kivistö 2014; Sherry 2016; 
Bell 2016; Egner 2016; Vehmas & Watson 2016; Heini ym. 2019; Tarvainen 2019). 

Tässä tutkimuksessa sitoudun vammaisuuden sosiaalista ja kokemuksellista 
ulottuvuutta painottavaan vuorovaikutteiseen ja yhteiskunnallisen ympäristön 
huomioivaan ymmärrykseen vammaisuudesta. Sosiaalinen malli on tutkimuksessa 
vammaisuuden mallintamisen ja teoretisoinnin lähtökohta, jota kokemuksellisuus, 
kehollisuus, tilanteisuus, prosessuaalisuus ja vuorovaikutteisuus täydentävät (mm. 
Lindh & Suikkanen 2011).

Pyrin tutkimusta tehdessäni säilyttämään avoimuuteni ja kriittisyyteni niin 
vammaisuuden teorioille rajoituksineen kuin aineiston tuottamalle (toisin)ymmär-
rykselle. Vammaisuus muotoutuu tai se luodaan yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön 
vuorovaikutuksessa, kun (keholliseen tai mielen) vammaan liittyy (yhteisöllinen tai 
sosiaalinen) vammaisuus, joka voi vaikuttaa kansalaisasemaan tuottaen toiseutta. (Gus-
tavsson 2004; myös Kivistö & Hokkanen 2021.) Ymmärrykseni mukaan vammaisuudella 
on kehollinen tai mielen ulottuvuus, jonka merkitys ihmisille ja yhteisöille rakentuu 
yhteiskunnallisten, yhteisöllisten ja yksilöllisten tulkintojen, merkityksenantojen ja 
toimintakäytäntöjen tuloksena. 

Vuorovaikutteisuus vammaisuuden mallintamisessa tukee vammaisuuteen liitty-
vien käytäntöjen ja tulkintojen moninaisen ilmentymisen tunnistamista yhteisöissä, 
yhteiskunnissa ja yksittäisillä ihmisillä sekä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä 
(myös Lindh & Suikkanen 2011). Vuorovaikutteisuuden, kontekstuaalisuuden ja suh-
teellisuuden korostuminen auttaa ymmärtämään vammaisuuden yhteisöllisiä, kielel-
lisiä, kulttuurisia, ajallisia, paikallisia ja tilannesidonnaisia ulottuvuuksia sekä näiden 
yhteisvaikutuksia ja muutoksia (esim. Heini ym. 2019; Olsén-Ljetoff & Hokkanen 2020; 
Tarvainen & Hänninen 2021; Kivistö & Hokkanen 2021). Erilainen yhteisöllinen ja ym-
päristöllinen konteksti tuottaa samalle keholliselle tai mielen ”vammalle” toisistaan 
poikkeavia merkityksiä ja tulkintoja. Antaessaan tilaa vammaisuuden moninaisuudel-
le, vuorovaikutteinen vammaisuuskäsitys luo tilaa tämän tutkimuksen teoreettiselle 
lähtökohdalle. Lähtökohta on, että alkuperäiskansoja koskeva vammaisuustutkimus 
voi tuottaa vammaisuudesta valtaväestön vammaisuusymmärryksestä poikkeavia 
näkemyksiä ja että alkuperäiskansoilla tai -kansalla ei oleteta olevan yhtä yhtenäistä 
vammaisuusymmärrystä. 

Edellä lyhyesti esitellyillä erilaisilla tavoilla ymmärtää vammaisuutta on seurauksia 
myös siihen, miten vammaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta katsotaan voitavan 
edistää. Vammaisuuden haittojen kompensointiin lääketieteellinen vammaisuuden 
tarkastelu tuottaa ensisijaisesti toimenpiteitä, jotka kohdistuvat yksilöön tai hänen toi-
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mintakykynsä saattamiseen mahdollisimman lähelle kussakin yhteydessä normaaliksi 
nimettyä tai miellettyä. Sosiaalinen vammaiskäsitys taas tuottaa kompensointia, joka 
perustuu yhteisöjen, yhteiskunnan ja rakennetun ympäristön muuttamiseen osalli-
suutta mahdollistavaksi. Vuorovaikutteinen malli tunnistaa molempien merkityksen 
vammaisten yhdenvertaisen elämän mahdollistajina sekä muiden kuin vammaisuu-
teen liittyvien persoonallisten piirteiden ja identiteetin osa-alueiden sekä kokemuk-
sellisuuden merkityksen yhdenvertaisuuden tulkitsemisessa. 

Saamelaisuudesta
Vammaisuuden ohella myös alkuperäiskansaisuutta ja saamelaisuutta sen konkretisoi-
tumana tulkitaan yhteiskunnallisessa keskustelussa. Saamelaisuuden ympärillä käy-
tyjen keskustelujen ehkä kuumin juonne on liittynyt juridiseen ja äänioikeudelliseen 
keskusteluun. Keskustelu siitä, kuka on saamelainen, on useaan otteeseen ollut tiivistä 
(mm. Lehtola 2015) ja julkisen keskustelun sävy on viimeisimpienkin Saamelaiskärä-
jien vaalien jälkeen saanut ajoittain jyrkkiä sävyjä, kuten se on saanut aiemminkin 
(Valkonen 2017). Keskusteluun tulleet uudet piirteet eivät ole globaalisti ainutlaatuisia. 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytyä keskustelua tutkineet Sanna Valkonen, Sami Koti-
ranta ja Saara Tervaniemi (2018) toteavat, että alkuperäiskansaan identifioitumiseen 
ja sen mukaiseen statuksen hakemiseen on osoitettu kasvavaa kiinnostusta, joka on 
Yhdysvalloissa kohdistunut erityisesti pyrkimykseen itseidentifioitua cherokee alku-
peräiskansaan ja Kanadassa Metis alkuperäiskansaisuuteen. 

Molempien alkuperäiskansojen jäsenyyden ulkoiset ehdot ovat suhteellisen väljät 
ja valtakulttuurin oikeudellisten rakenteiden puuttuminen kansojen itsemäärittelyyn 
on hämärtänyt jäsenyyden ehtoja entisestään. Näihin alkuperäiskansoihin itsensä 
identifioivien henkilöiden lukumäärä on kasvanut huimasti yli syntyvyyden. On muo-
toutunut tilanne, jossa itseidentifioituminen alkuperäiskansaan kuuluvaksi ei ole vain 
yksilöllinen ratkaisu, vaan on muodostunut yhteisöjä, joiden suhde alkuperäisiin al-
kuperäiskansoihin saattaa saada vihamielisiä piirteitä. Kasvavan itseidentifioitumisen 
taustalta tutkijat paikantavat alkuperäiskansoille turvattujen oikeuksien hamuamista, 
etnistä elpymistä, alkuperäiskansaisuuteen liittyvän stigman hälvenemistä, uusyhtei-
söllisyyden etsintää, yksilön valinnanvapauden ulottamista etniseen identiteettiin sekä 
valtakulttuuriin kuuluvien oikeutta valita ja määrittää alkuperäiskansaan kuulumista 
ohi kansan itsemääräämisen. (Mt.) 

Yhteyksien havaitseminen Valkosen, Kotirannan ja Tervaniemen (2018) tutkimuksen 
ja Suomessa käytävän keskustelun välillä ei ole vaikeaa. Tutkimusta tehdessäni olen 
luonnollisesti valpastunut aina, kun jokin keskustelu tai kirjoitus on edes sivunnut 
saamelaisuutta. Joskus keskusteluissa on pohtiva ja lähes kysyvä sävy, toisinaan ne 
heijastavat vahvaa kannanottoa asioihin. Juridinen ja oikeuksiin keskittyvä saame-
laisuuden määrittely on perustavaa laatua oleva, vahva juonne keskustelussa. Tämän 
ohella arkisessa keskustelussa saamelaisuus liitetään hyvinkin yksioikoisesti johonkin 
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asiaan kuten asuinpaikkaan, kieleen, elinkeinoon, vaatteisiin, esineisiin, musiikkiin 
tai itseidentifioitumiseen, joka kohotetaan saamelaisuuden ensisijaiseksi arviointikri-
teeriksi. Arkisessa keskustelussa vaikuttaa olevan haasteellista tunnistaa kulttuurin ja 
etnisyyden moninaisuutta ja antaa tilaa etnisyyden ja kulttuurisuuden erilaisille sisäl-
löille. Vammaisuuden tutkijana löydän yhtymäkohdan saamelaisuuden ilmenemisen 
moninaisuuden tunnistamisen vaikeudessa siihen vaikeuteen, jonka vammaisuuden 
moninaisuuden tunnistaminen kohtaa. En ihmettele, jos saamelainen kyllästyy ole-
maan ympäristölleen kaiken aikaa ensisijaisesti saamelainen samaan tapaan kuin 
vammaiset tuovat esiin kyllästyvänsä edustamaan ensisijaisesti vammaisia.

Saamelaismäärittelyn kiistakysymyksiä on äskettäin käsitelty myös osana laajaa 
saamelaisten oikeuksien toteutumista käsittelevää oikeudellista tutkimusta (Heinä-
mäki ym. 2017). Tutkimusraportissa selvitetään myös ristiriitaiseksi väitettyjen saa-
melaisuuden tulkintojen syntyä ja oikeuskäytännön muotoutumista, ja oikeuskäy-
täntöjen ristiriitaisuuksille näyttää löytyvän loogisia selityksiä (Heinämäki 2017b), 
jotka selittävät, kuinka alkuperäiskansan oikeus itse määritellä jäsenensä on tullut 
oikeusjärjestelmässä loukatuksi. 

Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa ei keskitytä saamelaisuuden määrittelyyn. Osaa 
lukijoista oletettavasti kuitenkin kiinnostaa tutkimukseen osallistujien saamelaisuus 
voimassaolevan suomalaisen lainsäädännön valossa. Kun tutkimukseen osallistujia 
haettiin, he tutkimukseen osallistumisellaan itseidentifioituivat saamelaisiksi. Saa-
melaiskäräjiä koskevan lain (17.7.1995/974) mukaan se, että henkilö itse pitää itseään 
saamelaisena, on saamelaisuuden edellytys, jota täydentää kieleen tai elinkeinoihin 
ja viranomaismerkintöihin perustuva edellytys saamelaisesta taustasta. Itseidenti-
fioitumisen ohella saamelaisuus edellyttää lain mukaan, että henkilö itse tai hänen 
vanhempansa tai isovanhempansa on puhunut ensimmäisenä kielenään saamea, 
hänen esivanhempansa on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, 
veronkanto- tai henkikirjassa tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai 
olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien 
vaaleissa. Esivanhemmuuden osoittamista koskeva kohta on osoittautunut erityisen 
kiistanalaiseksi määritelmän osaksi ja määrittelyn uusiminen on ollut useaan ottee-
seen vireillä. Näin myös tätä kirjoitettaessa. Kanadan ja Yhdysvaltojen edellä mainitut 
esimerkit osoittavat, että itseidentifioimisen ohella tarvitaan muita kriteerejä alkupe-
räiskansaan kuulumiselle, mutta kriteerien liian pitkälle viety väljyys itsessään muo-
dostaa myös uhkan alkuperäiskansan suvereniteetille.

Kaikki tähän tutkimukseen aineistoa tuottaneet vammaiset henkilöt identifioi-
tuivat saamelaisiksi. Etukäteen ei ollut mahdollista tietää, täyttävätkö he Saamelais-
käräjälain itseidentifioitumista varmistavat saamelaisuuden kriteerit eikä se ollut 
tutkimustehtävän kannalta olennaisinta. Kerronnasta kuitenkin ilmeni, että mitä 
todennäköisemmin kaikki tutkimukseen osallistujat määrittyvät nykyisin voimassa 
olevan Saamelaiskäräjälain mukaan saamelaisiksi. Vaaliluetteloon kuulumista tutki-
muksessa ei tiedusteltu.
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Saamelaisuuden ja vammaisuuden risteyksessä
Edellä tarkastelin saamelaisuuden ja vammaisuuden määritelmiä erillisinä. On huomi-
oitava, että niiden yhtäaikainen läsnäolo tutkimuksessa voi tuottaa alkuperäisistä määri-
telmistä poikkeavia painotuksia. Vammaisuuskäsitteen määrittelyssä ja vammaisuuden 
ymmärtämisen tavoissa on todettu alkuperäiskansojen keskuudessa eroja (Esim. Gilroy 
2012, 115–140; Hollinsworth 2013; Weaver 2015, 149–150; Gilroy & Emerson 2016). John 
Alexander Gilroy tuo monien muiden tutkijoiden tavoin esiin käsitteen ”vammaisuus” 
vierauden useille aboriginaalien kielille ja vammaisuuden ymmärtämiselle. Vastaava ha-
vainto pätee myös saamelaiseen kulttuuriin. Sanan ”vammaisuus” erilaisia saamenkielisiä 
käännöksiä ovat pohtineet muun muassa Melbøe kumppaneineen (2016a) sekä Olsén, 
Heinämäki ja Harkoma (2017). Yleinen huomio on, että vammaisuutta yleiskäsitteenä ei 
alkuperäiskansojen kielissä ilmene (mm. Gilroy & Emerson 2016). Tämä näkyy niin, että 
vammaisista käytetään erilaista sanaa taustalla olevan (kehollisen tai mielen) vamman 
mukaan. Kun erilaiset vammaryhmät tunnistetaan ja käsitteellistetään toisistaan irral-
lisiksi ja niiden edustajat myös paikantuvat kulttuureissa erilaisin asemiin, vammaisten 
yhteisten ja tälle ryhmälle erityisten oikeuksien havaitseminen voi hankaloitua. 

Edelliseen liittyen useamman alkuperäiskansatutkimuksen tuloksiin sisältyy aja-
tus, että alkuperäiskansoilla erilaisuus on osa ihmisten moninaisuutta ja vammaisuus 
ymmärretään ainakin joiltain osin osaksi ihmisyyteen kuuluvaa vaihtelua. Vastaa-
vanlainen ihmisyyden moninaisuuden ajatus toistuu myös vammaisten oikeuksien 
sopimuksen yleisperiaatteissa artiklassa 3 vammaisten hyväksymisenä osana ihmis-
ten monimuotoisuutta ja ihmiskuntaa. Näin ymmärrettynä erilaisiin yhteisöihin voi 
rakentua tilaa erilaisuudelle.

3.2. Aikaisempi tutkimus Suomessa

Vammaisia saamelaisia koskeva tutkimus
Suomessa vammaisia saamelaisia koskevaa tutkimusta on tehty hyvin vähän (Hokka-
nen 2017; Olsén, Heinämäki & Harkoma 2017; Olsén-Ljetoff & Hokkanen 2020). Ennen 
kolmea tuoreempaa tutkimusta vammaiset ovat olleet osaryhmänä mukana kahdessa 
aiemmin toteutetussa saamelaisten erityisryhmiä käsitelleessä selvityksessä. Vuosi-
na 1994–1997 Saamelaiskäräjät ja Kynnys ry toteuttivat saamelaisten vammaisten, 
vanhusten ja pitkäaikaissairaiden tilannetta kartoittaneen selvityksen (Magga 1997). 
Selvityksessä todettiin, että näiden kohderyhmien asemaan vaikuttaa syrjäisyyden ja 
pohjoisuuden tuottamien erityispiirteiden lisäksi erityisesti kielellinen ja kulttuurinen 
vähemmistöasema. Selvityksessä annettiin suosituksia, joilla vammaisten asemaa ja 
palvelujen saantia voidaan konkreettisesti parantaa ja huomiota kiinnitettiin kult-
tuurin ja kielen mukaisten palvelujen luomiseen.
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Samana vuonna Ristenrauna Maggan selvityksen kanssa julkaistiin myös sosiaali- 
ja terveysministeriön rahoittama saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluita käsittelevä 
raportti (Välimaa & Laiti-Hedemäki 1997), jossa käsiteltiin lyhyesti myös vammaisten 
asemaa. Raportissa korostui tarve järjestää saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut 
saamelaisten omista lähtökohdista ja omakielisinä sekä niiden toteutumista turvaa-
van lainsäädännön luominen ja palveluiden edellyttämien resurssien turvaaminen. 

Tuoreemmassa Laura Olsénin, Leena Heinämäen ja Assi Harkoman (2017) tutki-
muksessa vähemmistöjen sisäisten vähemmistöjen moniperustaisesta syrjinnästä 
käsitellään saamelaisten vammaisten yleistä ihmisoikeustilannetta hyödyntäen myös 
haastatteluihin perustuvia kokemuksia syrjinnästä. Tutkimuksen havainnot ovat pit-
kälti samansuuntaisia tämän tutkimuksen kanssa ja saamelaisten vammaisten tode-
taan kohtaavan moniperusteista syrjintää. Kirjoittajat toteavat, että moniperustaisen 
syrjinnän torjumiseksi ja syrjintää kokeneiden tukemiseksi kaivataan lukuisia erityis-
toimia kuten tiedon lisäämistä vammaisuudesta, palveluista ja vammaisten oikeuksi-
en sopimuksesta sekä saamenkielisten sosiaali-, terveys- tulkki-, kuljetus-, koulutus- ja 
työllistymispalveluiden kehittämistä sekä yhdenvertaisuuden edistämistä, tarvittaessa 
myös erityistoimien avulla.

Toisessa tuoreemmassa tutkimuksessa Laura Olsén-Ljetoff ja Liisa Hokkanen (2020) 
paneutuivat inhimillisen turvallisuuden toteutumiseen saamelaisten vammaisten 
arjessa digitalisaation näkökulmasta. Digitalisaation vaikutusten tutkimisen tarve oli 
tuotu esiin molempien tutkijoiden aiemmissa tutkimuksissa (Hokkanen 2017; Olsén, 
Heinämäki & Harkoma 2017), mikä oli lähtökohtana yhteiselle tutkimukselle. Tutki-
muksen perusteella digitalisaatiolla on yhteys niin yksilölliseen kuin yhteisölliseen 
arjen turvallisuuteen. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia toteuttaa yhteisöllisyyttä ja 
vahvistaa yhteisöön kuulumista sekä omakielisyyttä. Se tarjoaa myös fyysistä turval-
lisuutta ja mahdollisuutta olla yhteisön jäsen ilman vammaisuuden mahdollisesti 
mukanaan kantamaa stigmaa (Olsén-Ljetoff & Hokkanen 2020). 

Edellisten ohella saamelaisiin vammaisiin on keskittynyt jo tämän tutkimuksen 
johdannossa esiin nostetun yhteispohjoismaisen tutkimuksen suomalainen osatut-
kimus. Muuta tutkittua tietoa nimenomaan Suomessa asuvista vammaisista saame-
laisista ei ole. 

Muuta tutkimusilmiölle läheistä tutkimusta
Suomen vammaisia saamelaisia käsittelevän tutkimustiedon puuttuessa käyn seu-
raavassa lävitse muita tutkimuksia, jotka käsittelevät jostain näkökulmasta saamelai-
suuden ja hyvinvointipalvelujen tai terveyden välistä yhteyttä. Näissä tutkimuksissa 
vammaisuus ei ole kiinnostuksen kohteena tai se on niissä läsnä ohuena juonteena.

Suomessa on tutkittu saamelaisten hyvinvointipalvelujen käyttöä sekä heidän 
kielellisten oikeuksiensa toteutumista palveluissa, kohdentumatta erityisesti vammai-
siin. Tutkittua tietoa on kertynyt sekä ammattilaisten että kansalaisten näkökulmasta. 
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Kattavin tutkimustieto saamelaisten hyvinvointipalvelujen käytöstä on Lapin yli-
opiston sosiaalityön oppiaineen yhdessä muiden toimijoiden kanssa toteuttamassa 
kaksiosaisessa tutkimuskokonaisuudessa, jonka ensimmäisen osan tulokset julkais-
tiin vuonna 2013 teoksessa Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut ja toisen osan 
tulokset vuonna 2019 teoksessa Buorre eallin gávpogis. Saamelaisten hyvä elämä ja hyvin-
vointipalvelut kaupungissa. Ensimmäisessä osassa Lydia Heikkilä, Elsa Laiti-Hedemäki 
ja Anneli Pohjola käsittelivät saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamelaisten 
hyvinvointipalvelujen käyttöä. Lydia Heikkilän, Elsa Laiti-Hedemäen ja Tuuli Miettusen 
toimittamassa toisessa osassa käsitellään saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella 
asuvien saamelaisten palvelujen käyttöä. 

Ensimmäinen tutkimus (Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Pohjola 2013) osoittaa hyvin-
vointipalvelujen saatavuuden olevan saamelaisilla vähäisempää ja palvelutyytyväi-
syyden heikompaa kuin yleensä suomalaisilla. Tutkimus kertoo karua sanomaa oma-
kielisten palveluiden saatavuuden vähäisyydestä jopa saamelaisten kotiseutualueella. 
Omakielisten palveluiden saatavuuden vähäisyys heijastuu myös siihen, ettei omakielis-
tä palvelua osata edes vaatia tai edellyttää, jolloin viranomaiset eivät tunnista omakie-
listen palveluiden tarvetta. Heikkilän, Laiti-Hedemäen ja Pohjolan (2013) tutkimuksen 
mukaan tulkinkäyttö on vaivalloista eikä tulkin välityksellä toteutuva vuorovaikutus 
korvaa omakielistä palvelua. Vastaavia tuloksia palvelutyytyväisyydestä on saatu myös 
norjalaisia saamelaisia koskevissa tutkimuksissa (mm. Nystad, Melhus & Lund 2008). 
Heikkilän, Laiti-Hedemäen ja Pohjolan (2013, 111–112, 122) tutkimuksesta on tulkitta-
vissa, että tyytyväisyys vammaispalveluiden vaihtelee saamelaisten kotiseutualueen 
kunnissa ja omakielisten mielenterveyspalvelujen saaminen osoittautuu tutkimuk-
sessa harvinaisiksi yksittäistilanteiksi. 

Toisen, saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvia saamelaisia koskevan 
tutkimuksen (Heikkilä, Miettunen & Laiti-Hedemäki 2019) mukaan saamenkielisten 
palvelujen käyttö saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella on hyvin harvinaista (mt. 
155–158). Palveluja ei ole tai, kun niitä hyvin satunnaisesti on, niiden laatu tai saavu-
tettavuus on heikko. Tarvetta saamenkielisille palveluille tutkimukseen vastaajat sen 
sijaan tunnistivat laajalti. Erityisesti vuoden 1980 jälkeen syntyneet olisivat tarvinneet 
varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden ohella monipuolisesti Kelan ja TE-keskusten 
palveluja sekä sosiaali- ja terveyspalveluja (mt. 158–162). Saamen kielten elpyminen 
sekä havaittavissa oleva saamelaisten nuorten ja nuorten aikuisten kulttuurinen voi-
maantuminen ja valtaistuminen heijastunee osaltaan siihen, että palvelujen tarve 
tuodaan esiin. Tutkimuksesta ilmenee, että saamenkielisiä vammaispalveluja ei ollut 
käyttänyt yksikään kyselyyn vastanneista 665 saamelaisesta (mt. 156), mutta saamen-
kielisten vammaispalvelujen tarvetta oli kaikissa ikäryhmissä (mt. 162). 

Saamelaisten oikeuksien toteutumista sosiaaliturvalainsäädännössä ja tätä kaut-
ta myös palvelujen käyttäjinä on tutkinut Maija Faurie (2011). Hänen tutkimuksensa 
kohdistui Kelan toimeenpanemaan sosiaaliturvaan ja palveluihin. Tutkimus sivuaa 
vammaisuutta ammatillisen kuntoutuksen kuntoutuspäätösten ja apuvälinepäätös-
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ten osalta. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan näitä erityispäätöksiä yleisemmin, 
ettei Kelan päätöksenteossa käytetä hyväksi positiivisen diskriminaation periaatetta 
harkintaa toteutettaessa eikä saamelaisilla ole riittävää vaikuttamismahdollisuutta 
Kelan toimeenpanemien palvelujen kehittämiseen. Samoin todetaan, että yhdenvertai-
suuden toteuttamisessa oli huomio tuolloin kiinnittynyt toistaiseksi vain kielelliseen 
yhdenvertaisuuteen ja että palvelut tai etuisuuspäätökset vain harvoin huomioivat 
kulttuurin erityispiirteitä. Tutkimuksen toteuttamisen ajankohtana todetaan Kelan 
palveluiden kehittyneen erityisesti pohjoissaamenkielisen palvelun mahdollistamises-
sa hyvin, yhteistyön saamelaisten ja Kelan välillä onnistuneen yksittäisten palvelujen 
kohdalla ja jatkon suhteen ollaan toiveikas.2 Faurie (mt.) mainitsee jatkotutkimuksen 
tarpeina erityisesti saamenkielisten vanhusten ja vammaisten syrjäytymisriskin sekä 
havaitun palvelujen alikäytön tarkemman selvittämisen. 

Faurien esittämistä jatkotutkimuksen tarpeista on vanhuksien palvelujen alikäyt-
töön perehtynyt Tuuli Miettunen (2012) saamelaisten kansaneläkeläisten sosiaalista 
turvaa käsitelleessä pro gradussaan ”Pärjäämistarinoita hyvinvointivaltion reunoilta”. 
Miettunen tunnisti kulttuuristen tekijöiden olevan yhteydessä siihen, että saamelaiset 
ikäihmiset katsovat kunnia-asiakseen pärjätä oman verkostonsa turvin ja vastavuo-
roiseen tukeen nojaten niin pitkälle kuin mahdollista. He turvautuvan esimerkiksi 
vanhainkotiin vasta tilanteessa, jossa vastavuoroisuus ei ole mahdollista tai he kokivat 
olevansa taakaksi lähiympäristölleen. 

Saamelaisten vanhusten erityisyyttä käsittelevät myös Tarja Kilpeläinen (1998) 
pro gradussaan ”Saamelainen vanhuus” ja Raija Seppänen (2010) väitöskirjassaan saa-
melaisten ikämiesten elämänhallinnasta. Vaikka ikääntyminen lisää vammaisuuden 
todennäköisyyttä, näitä ikääntyneitä koskevia tutkimustuloksia ei voi soveltaa vam-
maisten asemaan, tilanteisiin ja elämään.

Työntekijöiden näkökulmaa saamenkielisten palvelujen toteutumiseen Suomessa 
ja saamelaiserityisyyden tunnistamiseen palveluissa sekä kulttuurisen kohtaamisen 
valmiuksiin on paneuduttu kahdessa julkaisussa. Yksi perustuu saamelaisalueen kun-
tien sosiaalityöntekijöiden haastatteluihin (Järvensivu, Pohjola & Romakkaniemi 2016) 

2 Nykyään valikoituja esitteitä, etuustietoja ja lomakkeita (https://www.kela.fi/saamenkieli-
set-esitteet) sekä uutiskirjeitä (https://uutiskirje.kela.fi/archive/show/4620380) sisältävää 
saamenkielistä sivustoa on saatavilla kaikilla kolmella saamenkielellä. Viimeisimpänä jul-
kaistiin koltankieliset sivut kesäkuussa 2020 (https://www.kela.fi/nuorttsaamkiolle). Tätä 
ennen uudistettiin inarinsaamenkieliset sivustot helmikuussa 2020 (https://www.kela.fi/
anaraskielan) ja pohjoissaamenkieliset sivustot marraskuussa 2019 (https://www.kela.fi/da-
vvisamegillii). Toistaiseksi asiointi ei sisällä apulaisoikeuskanslerin ratkaisusta (26.9.2019 
OKV/1161/1/2018) huolimatta saamenkielistä sähköistä tunnistettua henkilökohtaista asi-
ointia, mikä on tulevaisuudessa tarkoitus rakentaa OmaKela -palvelun yhteyteen. Pohjois-
saamenkielistä puhelinpalvelua on saatavilla päivittäin tiettyinä kelloaikoina. Kelaan on 
rekrytoitu vuoden 2020 lopussa vakinainen saamenkielisestä viestinnästä vastaava asian-
tuntija.

https://www.kela.fi/saamenkieliset-esitteet
https://www.kela.fi/saamenkieliset-esitteet
https://uutiskirje.kela.fi/archive/show/4620380
https://www.kela.fi/nuorttsaamkiolle
https://www.kela.fi/anaraskielan
https://www.kela.fi/anaraskielan
https://www.kela.fi/davvisamegillii
https://www.kela.fi/davvisamegillii
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2019/20194846
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2019/20194846
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ja toinen Lapin sairaanhoitopiirien hoitotyöntekijöille osoitettuun kyselyyn (Kinnunen 
& Kitti 2013). Oskari Kinnusen ja Henri Kitin selvittivät opinnäytetyössään potilaiden 
kielellisten oikeuksien toteutumista. Selvitykseen vastannut hoitohenkilökunta piti 
äidinkielistä palvelua tärkeänä, toteaa sen toteutuksen olevan haasteellista ja osoittaa 
tuntevansa saamen kielilakia heikosti. 

Linda Järvensivun, Anneli Pohjolan ja Marjo Romakkaniemen (2016) artikkelissa so-
siaalityöntekijät tarkastelevat saamelaissosiaalityötä yhtäältä osana professionaalista 
sosiaalityötä ja toisaalta erityisenä sosiaalityön alueena. Analyysissä tunnistetaan neljä 
sosiaalityöntekijöiden käyttämää tapaa asemoida itsensä suhteessa saamelaiserityiseen 
sosiaalityöhön. Asemointi voi olla kulttuurin kantaja, kulttuurin ulkopuolella asettu-
va, kulttuurista oppiva ja kulttuurin huomioiva delegoija. Sosiaalityöntekijöidenkin 
puheessa painottuu kielellisen vuorovaikutuksen ja kielellisten oikeuksien keskeisyys 
ja sitä eriyttää suhde kulttuurisensitiiviseen työotteeseen. 

Kulttuurisensitiivisyyttä tarkastellaan Järvensivun, Pohjolan ja Romakkaniemen 
(2016) tutkimuksessa sekä yksilötasoisen sosiaalityön että yhteisö- ja yhteiskuntatasoi-
sen sosiaalityön näkökulmista. Yksilötasoisen sosiaalityön käytännössä kulttuurisen-
sitiivisen työotteen soveltaminen ei osoittaudu yksiselitteiseksi. Sen toteuttamiseen 
vaikuttavat yhtäältä asiakkaan ja toisaalta työntekijän asemoituminen suhteessa saa-
melaisuuteen, ja lisäksi asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa toteutuva vuorovaiku-
tus. Yhteisöllisen tason sosiaalityössä kirjoittajat edellyttävät kulttuurisensitiivisyydeltä 
saamelaisten erilaisten paikallisten olosuhteiden sekä kielellisten ja palvelullisten 
toiveiden huomiointia niin, että kulttuurin moninaisuus tulee huomioiduksi. Yhteis-
kunnallisella tasolla he tuovat esiin saamelaissosiaalityön tarpeen lähteä saamelaisesta 
kulttuurista käsin vahvistamaan saamelaisten osallisuutta ja äänen kuulumista niin 
sosiaalityössä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Tutkimustuloksen mukaan saamelais-
kulttuurin sisältäpäin rakentuvaa tietoa tarvitaan sosiaalityössä nykyistä enemmän. 

Saamelaiserityisen sosiaalipalvelun haasteita on julkisuudessa tuonut esiin 
esimerkiksi saamelainen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi Enontekiöltä 
(Moilanen 2021). Saamenkieliä puhuvista ammattilaisista on pulaa, mihin etsitään rat-
kaisua verkostoitumalla ja etätulkkauksella. Palvelun saamenkielisyys, ja varsinkaan 
tulkkaamalla tuotettu palvelu, ei kuitenkaan yksinään tuota ratkaisua, jos palvelujen 
järjestämisessä ei huomioida esimerkiksi poronhoidon aikakäsitystä, toteaa Näkkälä-
järvi Talentia-lehden artikkelissa. 

Sandra Alexis Juutilainen (2017) on artikkeliväitöskirjassaan tutkinut alkuperäis-
kansojen terveyden yhteyttä rakenteelliseen syrjintään. Hän käyttää tutkimuksessaan 
kokonaisvaltaista terveysmääritelmää, joka kattaa fyysisen, mielen, tunteiden ja 
henkisen ulottuvuuden. Hänen tutkimusaineistonsa muodostuu kouluasuntolako-
kemuksia omaavista Suomessa asuvista saamelaisista sekä Kanadan alkuperäiskan-
saan kuuluvista ihmisistä. Hän todentaa, kuinka yhteiskunnallisiin käytänteisiin 
kiinnittynyt rakenteellinen rasismi tuottaa sekä yksilöllistä ja yhteisöllistä häpeää 
ja haavoittuvuutta että sitkeyttä ja vastarintaa, joiden vaikutukset ovat ylisukupol-
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viset. Kolonialismi tunkeutuu ihmisten ja kansojen itsemäärittelyyn, mikä tekee 
kolonialistisen maailmankuvan ja kolonialismia kantavien yhteiskunnallisten käy-
täntöjen purkamisesta vaativaa ja pitkäjänteistä toimintaa. Juutilainen käsittelee 
tutkimuksessaan myös akateemista tutkimusta kolonialismin yhtenä ilmentymänä 
sekä käytänteitä, joilla alkuperäiskansayhteisöjen mahdollisuutta hallita akateemista 
tutkimusta voitaisiin vahvistaa. 

3.3. Huono-osaisuuden kehä ja kolonialismin kierre

Kuten aiemmin toin esiin, ei nykyisellä tutkimusvolyymillä terveyseroja ja vammaisuut-
ta tutkittaessa ole havaittu koko vammaisuuden kirjon kattavia eroja Pohjoismaiden 
saamelaisten ja valtaväestön välillä, vaan tutkimuksellisesti havaitut erot ovat koskeneet 
mielenterveyden kysymyksiä (Huuva ym. 2014). Tämä poikkeaa globaalista valtavirras-
ta, jossa alkuperäiskansoilla on havaittu muuta väestöä korkeampaa sairastavuutta ja 
vammaisuutta sekä muuta väestöä yleisemmin laaja-alaista huono-osaisuutta (mm. 
Gilroy 2012, 12-63; Weaver 2015, 152–153). 

Kansainvälisesti alkuperäiskansojen vammaisuutta onkin tutkittu runsaasti. Suuri 
kiinnostus on kohdistunut vammaisuuden ja siihen liittyen erilaisten terveyden tai 
sairauden tilojen yleisyyden vertailuun alkuperäiskansaan kuuluvan ja kuulumatto-
man väestön välillä sekä vammaisuuden yleisyyteen alkuperäiskansoilla. Näiden tut-
kimusten orientaatio on pääsääntöisesti ollut lääketieteellistä ja diagnoosipohjaista, 
ja vammaisuutta käsiteltäessä yksilölliseen, lääketieteelliseen vammaisuuden ymmär-
tämisen tapaan nojautuvaa. Seuraavaksi esittelemäni poiminnat tutkimuskirjallisuu-
desta tunnistavat kuitenkin sosiaalisen vammaiskäsityksen tai ainakin vammaisuuden 
lääketieteellistä diagnostiikkaa laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Toinen kansainvälisen tutkimuksen kiinnostuksen kohde on ollut erilaisten hyvin-
vointipalvelujen toteutuminen. Tämä tutkimusjuonne on kummunnut havainnosta 
yleisten palvelujen sopimattomuudesta alkuperäiskansojen jäsenille ja alkuperäis-
kansojen piirissä havaitusta palveluiden alikäytöstä. Tämän tutkimusalueen paino-
piste on edellistä tutkimusaluetta vahvemmin yhteiskuntatieteellinen ja myös näitä 
käsittelen seuraavaksi.

Kansainvälisten alkuperäiskansoja koskevien vammaisuustutkimusten käsittelyn 
tarkoitus on laajentaa perspektiiviä tutkittavaan ilmiöön alkuperäiskansojen piirissä 
tehdyn vammaisuustutkimuksen avulla. Yhteiskunnallisen kontekstin huomiointi 
vähemmistön aseman tarkastelussa on kuitenkin merkityksellistä. Suorien johtopää-
tösten tekemiseen saamelaisiin vammaisiin onkin syytä suhtautua hyvin varaukselli-
sesti, sillä alkuperäiskansojen olosuhteet ja niitä ympäröivät yhteiskunnat poikkeavat 
toisistaan. Tätäkin suuremman varauksen muita alkuperäiskansoja koskevan tiedon 
liian yksioikoiseen tulkintaan tässä yhteydessä tuottaa alkuperäiskansatutkimuksen 
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lähtökohta kunnioittaa kunkin kansan itsemäärittelyä. Kansainväliset tutkimukset 
auttavat kuitenkin hahmottamaan alkuperäiskansojen vammaisten aseman ja vam-
maisuusilmiön ymmärtämisen erityispiirteitä ja lisäksi joidenkin tulosten osalta on 
havaittavissa toistuvuutta alkuperäiskansojen kesken. Tutkimuksen läpikäynnissä 
olen pyrkinyt tuomaan esiin tuloksia, joiden pohtiminen voisi olla mielekästä myös 
saamelaisten vammaisten keskuudessa. 

Minulle tarjoutui Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen organisoimien työpajojen 
kautta ja John Giroyn johdattamana mahdollisuus tutustua hieman lähemmin Aust-
ralian aboriginaalien vammaisuustutkimukseen tavattuani John Gilroyn. Gilroy (2012) 
käsittelee väitöskirjassaan muun muassa sitä, kuinka aboriginaalit eivät välttämättä tee 
eroa oman aboriginaalisuutensa ja vammaisuutensa välille. Aboriginaalisuus liukenee 
osaksi vammaisuutta, koska aboriginaalisuus itsessään aiheuttaa yhteiskunnallisen 
vammaisuuden, kun käytetään viitekehyksenä kokonaisvaltaista vammaisuusajattelua. 
Aboriginaalisuus ja vammaisuus kantavat mukanaan yhteiskunnallista osattomuutta, 
toiseutta ja kohteistumista sekä ympäröivien yhteisöjen ennakkoluuloisuutta.

Kokonaisvaltaisen vammaisuuden ilmenemisen tarkastelussa Gilroy nojautuu osit-
tain kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitukseen 
(ICF), jossa pyritään tarkastelemaan ihmisen terveyttä edeltäjäänsä ICIDH-luokittelua 
kokonaisvaltaisemmin ja rajoitteiden ohella vahvuudet huomioiden. Luokitus on 
nähty edistysaskeleena suhteessa edeltäneeseen luokitukseen, mutta sitä kohtaan on 
myös esitetty kritiikkiä, joka on alkuperäiskansakontekstissa erityisen merkityksellistä. 
Onkin ilmeistä, että myös ICF:ssä vammaisuuden tarkastelun painopiste on säilynyt 
lääketieteen tunnistamissa tekijöissä ja oireissa (mm. Matinvesi 2010), jolloin alkupe-
räiskasaisuuteen liitetty holistinen hyvän elämän tarkastelutapa kärsii. Erityisen mer-
kityksellistä on, että luokittelu on ympäristöllisten ja yksilöllisiin elämäntilanteisiin 
kiinnittyneiden tekijöiden osalta yleisluontoinen ja keskeneräinen (mm. Karhula ym. 
2021) ja sen kyky tunnistaa sosiaalisia ja olosuhdetekijöitä sekä muutosmekanismeja 
on heikko (mm. Järvikoski, Härkäpää & Salminen 2015). 

Yhteiskunnallisesti orientoituneessa yleisessä vammaisuustutkimuksessa tunnis-
tetaan, sosiaalisen vammaiskäsityksen ohjaamana, vammaisuuden yhteiskunnallinen 
tuottaminen ja siihen liittyvä huono-osaisuuden kumuloituminen. Samankaltainen 
näkemys toistuu myös alkuperäiskansojen vammaisuustutkimuksessa. Sitä, miten 
huono-osaisuuden kasautumisen ymmärrys alkuperäiskansatutkimuksessa eroaa 
valtavirtaisesta vammaisuustutkimuksesta, Gilroy on havainnollistanut kahden teo-
reettisen ymmärryksen kautta, joiden antia tulen hyödyntämään tutkimuksen jatkossa.

Janie Dade Smithiltä (2007) lainaamansa aboriginaaliväestön terveyden sosiaalisten 
määrittäjien kehän [jatkossa nimeän huono-osaisuuskehäksi] kautta Gilroy esittelee 
yleisemmin terveystutkimuksessa hyväksyttyä näkemystä sosiaalisten tekijöiden ja 
terveyden välisistä yhteyksistä. Anne-Katrin Eckermannilta, Toni Dowdilta, Ena Dhon-
gilta, Nixon Lynetteltä, Roy Graylta ja Sally Johnsonilta (2010) lainaamansa Australian 
aboriginaalien kolonialismin ja vieraantumisen spiraalin [jatkossa nimeän kolonia-
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lismin kierteeksi] kautta hän sisällyttää analyysiin yhteiskunnan makrorakenteiden 
ja toimintatapojen merkityksen vammaisuudelle. 

Huono-osaisuuskehä
Smithin (2007) huono-osaisuuskehää seuraten Gilroy (2012, 24–37) näkee, että alkupe-
räiskansojen yhteiskunnallisessa huono-osaisuudessa ja muuta väestöä heikommassa 
terveydentilassa on kyse lähtökohtien erilaisuudesta sekä huono-osaisuutta tuotta-
vien tekijöiden taipumuksesta kumuloitua iän karttuessa ja periytyä vanhemmilta 
lapsille sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Huono-osaisuuskehässä olennaista on, että 
huono-osaisuuden varhaisemmista osatekijöistä seuraa korkea todennäköisyys mui-
hin huono-osaisuustekijöihin. Näkemyksen mukaan aboriginaalien yhteiskunnallisen 
aseman taustalla on huono-osaisuuden kumuloituminen elämänkulussa. Sukupolvel-
ta toiselle sosiaalinen pääoma ohenee, sosiaalinen tukiverkosto kapenee ja verkoston 
rajat ympäristöön muotoutuvat jyrkiksi. Rajautunut sosiaalinen pääoma ja verkosto 
sekä vallitsevat elämänolosuhteen ohjaavat ylläpitämään yhteiskunnalliseen asemaan 
rakentunutta elämäntapaa. Huono-osaisuutta ylläpitävät elinolosuhteet vahvistavat 
huono-osaisuutta ja vaikeuttavat kehältä ulospääsyä. 

Vastaavanlainen huono-osaisuuskehä tai ainakin sosiaalisten tekijöiden yhteys 
terveyteen ja vammaisuuteen on tunnistettu yleisesti alkuperäiskansojen parissa 
(esim. Yhdysvalloista Weaver 2015; Alaskasta Black ym. 2015; Kanadasta ja Suomesta 
Juutilainen 2017). Myös Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian alkuperäiskansojen itse-
ilmoittamaa terveydentilaa kartoittaneessa kirjallisuuskatsauksessa yhteys löydettiin 
hyvin kattavasti ja lisäksi vammaisten oma kokemus terveydentilastaan oli heikompi 
kuin muiden alkuperäiskansan jäsenten (Bombak & Bruce 2012). Kansainväliset ha-
vainnot huono-osaisuuskehästä eivät sellaisenaan ole sovellettavissa skandinaavisen 
hyvinvointivaltioregiimin Pohjoismaihin, mitä heijastanevat myös aiemmin mainitut 
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen toteuttaman selvityksen tulokset. 

Kolonialismin kierre
Kehäajattelua voi pitää ylideterministisenä tai ainakin individualisoivana sen sivuut-
taessa laajemmat yhteiskunnalliset rakenteet yksilöihin kiinnittyneiden tekijöiden, 
tilanteiden ja mekanismien taustalta. Gilroy näkeekin huono-osaisuuskehään liitty-
vän tulkinnan aboriginaalien asemasta keskeneräisenä. Hän (2012, 37–40, 55–58, 101) 
nostaa yksilöihin kiinnittyneiden syiden takaa esiin perustavanlaatuisemman syiden 
syyn aboriginaalien huono-osaisuudelle hyödyntäen Eckermannin ja kumppaneiden 
(2010) kolonialismin kierrettä. Kaikki edellä mainittu näyttäytyy nytkin relevantteina 
heikomman terveydentilan selittäjinä, mutta taustalta hahmottuvat yhteiskunnalliset 
perusrakenteet, niiden historia ja historian jatkumo nykyisyyteen (myös Hollinsworth 
2013). 
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Samankaltaiseen ymmärrystapaan huono-osaisuuden yhteiskunnallisesta luon-
teesta on päädytty yleisemminkin kansainvälisessä tutkimuksissa (mm. Weaver 2015; 
Juutilainen 2017 sekä Smith 2016 painoksessa). Ylisukupolvinen ja historiallinen kolo-
nialismi sekä siihen liittynyt maan menetys nähdään tässä ymmärrystavassa heikon 
terveydentilan juurisyynä, jonka helpoimmin empiirisesti tunnistettavia ilmenemis-
muotoja Smithin (2007; 2016) luettelemat huono-osaisuuskehän osatekijät ovat. Taustal-
la on ajatus, että ylisukupolvinen, yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä valtaväestön ja 
alkuperäiskansan jäsenten asenteisiin ja arvoihin juurtunut kolonialismi tuottaa alku-
peräiskansoille yhteiskunnallisen aseman, jossa heidän toimintamahdollisuutensa eivät 
ole samat kuin valtaväestöllä. Sosiaalisen vammaiskäsityksen ymmärryksen mukaisesti 
tällöin alkuperäiskansaan kuuluminen voi tuottaa yhteiskunnallisen vammaisuuden. 
Vastaavanlaiseen johtopäätökseen on sosiaalityön tutkimuksessa ja kirjallisuudessa 
päädytty useamminkin (myös Hollinsworth 2013; Yhdysvaltojen osalta Weaver 2015). 

Luotu yhteiskunnallisempi ja alkuperäiskansaisempi ymmärrys terveyserojen 
taustalla vaikuttavista tekijöistä tuottaa uudistunutta ilmiöymmärrystä ja vaikuttaa 
siten myös alkuperäiskansojen itsemäärittelyyn tilanteesta (myös Sherwood 2013). 
Samalla sillä on vaikutusta tilanteen muuttamiseen tähtäävien yhteiskunnallisten 
toimien soveltuvuuteen ja valintaan. Kun ensimmäinen huono-osaisuuskehää seurai-
leva selitystapa edellyttää ongelmien poistamiseksi kohdeyksilöihin tai kohdeyhteisön 
jäseniin kohdistuvia toimenpiteitä, jälkimmäisestä kolonialismin kierteen mukaisesta 
ymmärrystavasta seuraa tarvetta yhteisölliseen toimintaan ja muutoksia myös muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden käytänteisiin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Muutoksen 
kohde laajenee alkuperäiskansojen jäsenten muuttamisesta yhteiskunnan muuttami-
seen. Kolonialismin kierteeseen nojautuva ymmärrys vammaisten alkuperäiskansojen 
marginaalisen aseman muotoutumisesta on hyvin lähellä sosiaalisen ja poliittisen 
vammaiskäsityksen kautta muotoutuvaa ymmärrystä vammaisten asemasta. 

Huono-osaisuuskehä ja kolonialismin kierre edustavat yhteiskunnallisia makrota-
son teorioita, jotka luovat perustan yhteiskunnallisten tilanteiden ymmärtämiselle ja 
tulkinnalle sekä toimenpiteiden suuntaamiselle. Yhteiskunnallisen kehityksen suuria 
linjoja kuvaavan teorian valinnalla on yhteiskuntapolitiikkaa ja toimintaa ohjaavaa 
merkitystä. Makroteoria, sen uusintaminen tai uudelleenmuotoilu luovat uutta yhteisöl-
listä ja yksilöllistä identiteettiä, toimijuutta ja toimintaa. Alkuperäiskansojen sisäisten 
heikompiosaisten vähemmistöjen asemaa tutkittaessa toistuvasti palataan tarpeeseen 
antaa tilanteille makroteoreettinen ymmärrys yksilöiden elämäntapoihin takertuvan 
individualisoivan ymmärryksen sijaan (Sousa ym. 2019). Alati uusiutuva ymmärrys voi 
tuottaa yhteisön sisäisten vähemmistöjen voimaantumista, toimijuuden vahvistumista 
ja laajemmin heikompiosaisten aseman kohentumista asioiden keskinäisiä suhteita 
koskevan ymmärryksen lisääntyessä (mm. Blackstock 2019).

Alkuperäiskansat nähdään yleensä hyvin yhteisöllisinä. On kuitenkin huomat-
tava, että vammaisten kohtaama syrjintä ei ole valta- eikä alkuperäiskansayhteisöille 
vierasta (Hollinsworth 2013). Gilroy varoittaa yhteisöllisyyden ylikorostamisesta. Kolo-
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nialismin murtaessa perinteisiä uskomuksia ja tapoja, vammaiset ovat voineet joutua 
yhteisöjensä huolenpidon ulkopuolelle ja marginaaliin omassa yhteisössään. Tämän 
Gilroy liittää siihen, että yhteiskunnallisen hallinnan mahdollistamiseksi on luotu abo-
riginaaleja koskevia yhteisömääritelmiä, joissa yhteisö tulee määritellyksi laveammin 
kuin osayhteisöjen yhteisömääritelmä olisi edellyttänyt. (Gilroy 2012, 47–49) Näin on 
luotu alkuperäiskansoja laajempia aboriginaali-yhteisöjä, joiden yhteydet alkuperäis-
kansaan voivat olla ohuet. Aiemmin toin esiin, että vastaavaa alkuperäiskansaisuuden 
ulkopuolelta tulevaan hallintaan liittyvää alkuperäisyyden määrittelyn väljentymistä 
osoittavat Valkonen, Kotiranta ja Tervaniemi (2018) tapahtuvan Yhdysvalloissa ja Ka-
nadassa ja vastaavaa näen tapahtuvan myös Suomessa.

Välittävät mekanismit
Alkuperäiskansojen sisäisten vähemmistöjen tutkimuksessa korostuu yhteiskunnal-
lisen kehityksen suurten linjojen teorioiden (kuten kolonialismin kierteen) ohella 
yhteisöllisten ja situationaalisten välittävien tekijöiden (mediators) merkitys tarkas-
teltaessa yksilöllisiä ja erityisiä tilanteita (mm. Schill ym. 2019; Ka’apu & Burnette 2019) 
ja haettaessa myös ratkaisuja ja keinoja vaikuttaa. Kolonialismin kierteen tuottamat 
vaikutukset yhteisöjen ja yhteisöjen sisäisten erityisryhmien elämään eriytyvät ja ne 
varioivat välittävien mekanismien, yhteiskuntien, instituutioiden ja yhteisöjen toi-
mintaympäristöjen ja -käytäntöjen sekä yhteisöjen keskinäisten ja sisäisten suhteiden 
myötä. Yhteisöihin muotoutuvat välittävät mekanismit ja käytännöt voivat sekä luoda 
suojaa että altistaa kolonialismin hyvin- ja pahoinvointivaikutuksille. (Mm. Gallardo-
Peralta ym. 2019; Soskolne ym. 2019)

Välittävissä mekanismeissa määrittyy alkuperäiskansan mahdollisuus yhteyk-
siinsä: yhteyteen luontoon, maahan, ajalliseen jatkuvuuteen, yhteisöllisyyteen, yli-
sukupolviseen tietoon ja kulttuuriin sekä kokonaisvaltaisuuteen (Blacktock 2019). 
Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisiä välittäviä mekanismeja ovat palvelut 
ja yhteisöjen toimintakäytännöt, niiden eriytyminen, yhdenmukaisuus tai yhdenver-
taisuus sekä yhteisöjen keskinäiset ja sisäiset asemat ja suhteet. Sosiaalitieteellisessä 
tutkimuksessa vaikutuksia välittävien prosessien ja tekijöiden merkitys on havaittu 
suureksi ja niiden nähdään osaltaan selittävän alkuperäiskansojen tilanteiden välistä 
ja sisäistä erilaisuutta. Ymmärrys välittävistä mekanismeista on keskeistä, kun määri-
tellään eriarvoisuutta poistavia toimenpiteitä ja niiden kohdentamista (Lee ym. 2019; 
Sharley ym. 2019). 

Skandinaavinen hyvinvointivaltioregiimi on luonut erilaiset välittävät mekanismit 
kolonialismin kierteen toteutumiselle kuin esimerkiksi australialainen, yhdysvalta-
lainen tai venäläinen yhteiskuntajärjestelmä, asenneilmasto ja palvelurakenne. Kolo-
nialismin kierteen anti on nähdäkseni yhteiskunnan makrorakenteiden ja ilmiöiden 
juurisyiden tunnistaminen yhteisöllisesti ja yksilöllisesti eriytyvien elämäntilantei-
den taustalta silloinkin, kun välittävät mekanismit vähentävät eriytymistä ja kierteen 
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deterministisyyttä. Kolonialismin kierteen mukainen ajattelu ohjaa havaitsemaan 
juurisyyt, vaikka paikalliset ja yhteisölliset sekä tilanne- ja yksilökohtaiset välittävät 
mekanismit eriyttäisivät huono-osaisuustekijöiden ylisukupolvisuutta ja aiheuttaisivat 
kolonialismin kierteen seurausten yksinkertaistamista yksilöiden ominaisuuksiksi. 
Välittävät mekanismit ilmenevät vammaisille saamelaisille elämän ja palveluiden ru-
tiineina, tapoina ja normeina, vakiintuneina toimintakäytänteinä sekä keskinäisissä 
asemissa ja suhteissa. Välittävien mekanismien merkitys korostuu analysoitaessa, 
millaisia ilmenemismuotoja juurisyyt saavat paikallisissa olosuhteissa ja miten ne 
paikallisesti kohdentuvat.

Tutkittaessa muiden saamelaisten erityisryhmien kuin vammaisten asemaa (muun 
muassa Valkonen & Wallenius-Korkalo 2016; Olsén, Heinämäki & Harkoma 2017) on 
havaittu, että vahva yhteisö ei aina ole valmis hyväksymään erilaisuutta osakseen, mi-
hin palaan tulosluvuissa. Samoin harvaanasutussa Alaskassa havaittiin, että perheen 
tai yhteisön mahdollisuudet vastata yhteiskunnallisten palvelujen puuttumiseen tai 
epäpätevän henkilöstön osaamisvajeeseen eivät ole samat kaikilla yhteisön jäsenillä 
(Black ym. 2015). Aiempaan teoreettiseen ymmärrykseen liittyen yhteisön sen hetkisiä 
normeja ja vammaisten asemaa yhteisössä ei määrittele ”puhdas” alkuperäiskansan 
kulttuuri, vaan siihen kolonialismin upottamat tai assimilaation sisällyttämät raken-
teet ja niiden vaikutukset sekä vaikutuksia välittävät ja suuntaavat mekanismit. Tähän 
kolonialismin kierteen vaikutukseen viitataan, kun puhutaan mielen kolonialismista 
(esim. Kanninen 2019). Kaikki kulttuurien ja yhteisöjen muuntuminen ei kuitenkaan 
ole kolonialismia. Kulttuurit muuttuvat myös omaehtoisesti. Mielen kolonialismi on 
tällöinkin vahva välittävä mekanismi, joka tekee kolonialististen toimintatapojen 
purkamisesta vaativaa ja hidasta, kun se sitoo (de)kolonialismin sekä yksilölliseen että 
yhteisölliseen identiteetin rakentumiseen ja yksilön ja yhteisön yhteiskunnalliseen 
asemoitumiseen. 

3.4. Kulttuurisesta kompetenssista kulttuurisesti 
adekvaatteihin palveluihin

Palveluiden alikäyttö oireena heikosta palvelusta
Yhteiskuntapolitiikkaan ja hyvinvointipalveluihin imeytyneet kolonialistiset piirteet 
ovat yhteydessä alkuperäiskansojen piirissä tunnistettuun palveluiden alikäyttöön. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa palveluiden alikäyttöä havaitaan kattavasti palveluista 
ja avuntarpeesta toiseen. Palvelut määrittyvät valtakulttuurin ehdoin ja lähtökohdista, 
jolloin ne eivät tavoita vähemmistöjen luottamusta, tilannemäärittelyjä, kommuni-
kointitapoja ja elämän lähtökohtia (myös Faurie 2011). Harvaanasutulla seudulla al-
kuperäiskansojen jäsenet hakeutuvat palvelujen pariin myöhään paitsi kulttuuristen, 



– 42 –

tiedollisten ja taidollisten esteiden vuoksi myös fyysisten ja taloudellisten esteiden 
vuoksi. Palvelut puuttuvat, ovat kaukana tai saavuttamattomissa tai niiden saavut-
taminen vaatii taloudellista panosta tai eroa perheestä ja yhteisöstä. (Black ym. 2015) 
Palvelut tuotetaan usein asiakkaalle vieraalla viranomaiskielellä tai hänen toisella 
tai kolmannella kielellään tai ne eivät tavoita kulttuurisia toimimisen tapoja (myös 
Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Pohjola 2013; Pohjola 2019). 

Alkuperäiskulttuurien moninaisuus ja kuhunkin kulttuuriin kytkeytyvän erityisyy-
den kunnioittaminen edellyttävät tilannekohtaisesti räätälöityvää palvelutuotantoa. 
Yhtäällä hyväksi havaittua toimintamallia ei voi suoraan kopioida muualle. Hyvin-
vointipalvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä Suomen saamelaisille on edistänyt 
erityisesti SámiSoster ry hankkeittensa kautta. SámiSoster ry:n alun perin muotoilema 
Auttava Aslak on esimerkki saamelaisille tarjotusta kulttuurisuudelle rakennetusta pal-
velusta. Se on kotiin vietävä avun ja tuen toimintamuoto, joka on siirtynyt järjestöltä 
saamelaisten kotiseutualueen kuntien tuottamaksi palveluksi. 

Palvelujen käyttämättömyys liittyy olennaisesti siihen, miten palvelujen tarve, 
tarpeen syyt, tavoite ja ratkaisutavat ymmärretään. Huono-osaisuuskehä ja koloni-
alismin kierre tuottavat palveluille erilaisia tilannearviota, toiminnan kohteita ja 
toimintatapoja.

Huono-osaisuuskehä on sosiaalipoliittisessa ja sosiaalityöllisessä ymmärryksessä 
yleisesti tunnistettu syrjäytymisen ja moniongelmaisuuden taustamekanismi. Yhteis-
kunnalliset rakenteet vaikuttavat yksilöihin ja yhteisöihin sekä niiden elämän muo-
toutumiseen. Lukuisat teoriat tunnistavat myös rakenteiden sisäistymisen yhteisöjen 
ja yksilöiden itsemäärittelyyn, toimijuuteen ja toimintatapojen omaksumiseen. (Mm. 
Rose & Black 1985; Simon 1994; Fook 2002; Mullaly 2010) Yhteiskunnallisen katseen 
omaava tutkimus ja toiminta kouliintuu tunnistamaan moninkertaista toiseutta ja 
huono-osaisuutta. Tehdessään tilanneanalyysiä ja tilannetta muuttavia toimenpiteitä 
se tunnistaa yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen toiminnan ja toimijuuden tarpeen sekä 
niiden haasteellisuuden. Näin siitä huolimatta ja sen vuoksi, että yhteiskunnallisen 
toiminnan valtavirta pyrkii paikantamaan ongelmien syyt yksilöihin ja kaventamaan 
analyysiä. Valtavirta tarjoaa ratkaisuksi yksilöiden, ei rakenteiden, muuttamiseen täh-
tääviä toimenpiteitä ja auttamisen prosessien tiukempaa hallintaa.

Kun edetään vähemmistöjen tarkastelusta erityisesti alkuperäiskansaisuuden 
tarkasteluun, siirrytään huono-osaisuuden kehältä kolonialismin kierteen viitoitta-
maan ymmärrystapaan. Kolonialismin kierteen tunnistamiselle läheisiä teorioita ja 
toimintaorientaatioita ovat radikaali, kriittinen, antioppressiivinen, rakenteellinen ja 
feministinen sosiaalityö sekä mustien sosiaalityö ja valtaistava sosiaalinen asianajo. 
Ne ovat sosiaalialan teoria- ja tietoperustan sekä eettisten periaatteiden ydintä. Näi-
den dekolonialisaatiolle läheisten yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön suuntaustan 
näkyvyys ja käyttö on vaikeutunut yhteiskunnallisen toiminnan valtavirran painot-
taessa yksilöön kohdistettavia, nopeasti toteutettavia, määrämuotoisia ja mitattavasti 
todennettavia toimenpiteitä. Valtavirtaisissa käytännöissä tilaa saavat linjaukset, joissa 
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sosiaalityön yhteiskunnallinen kytkentä heikkenee ja käytännöissä korostuvat yksilöitä 
valtayhteisöön sopeuttavat toimintatavat. Ajaudutaan tilanteisiin, joissa valtavirtaso-
siaalityön käytännöt ja palvelut voidaan nähdä kolonialististen rakenteiden jatkeina 
(Weaver 2015; Sharley ym. 2019; Choate 2019). 

Sosiaalityössä yksilö nähdään yhteisöjensä jäsenenä ja elämäntilanteen tunniste-
taan vaikuttavan yksilöön ja yhteisöihin sekä valittuihin ratkaisuihin. Ajatellaan, että 
palvelu on tuloksellista, kun tilanteen määrittely tehdään asiakkaan lähtökohdista ja 
kun työntekijä ja asiakas jakavat riittävässä määrin käsityksen asiakkaan tilanteen mää-
rittelystä. On myös löydettävä yhteinen tavoite, jonka saavuttamisen keinot molemmat 
pystyvät hyväksymään ja jonka suuntaisesti ollaan valmiit yhdessä toimimaan (Comp-
ton, Galaway & Cournoyer 2005). Sosiaalityön itseymmärrys sosiaalityöstä ja sen tehtä-
västä ei kuitenkaan ole yleisesti hyväksytty länsimaisten yhteiskuntien sosiaalityöksi 
nimittämässä tai sitä hyödyntävässä palvelussa. Sen sijaan toimenpiteet kohdistetaan 
usein yksilöön tai ydinperheen lapsi-vanhempi -suhteeseen, mikä ei välttämättä vastaa 
alkuperäiskansojen käsitystä läheissuhteista (mm. Sharley ym. 2019). Esimerkiksi Peter 
W. Choaten (2019) tuo tutkimuksessaan esiin, kuinka asiantuntijalausunnot nojaavat 
alkuperäiskansojen lasten sijoituspäätöksissä kiintymyssuhdeteorian käyttöön, vaikka 
sen soveltuvuus yhteisöllisiin kulttuureihin on heikko. 

Kulttuurisesta kompetenssista kulttuurisensitiivisyyteen
Hyvinvointipalvelujen alikäyttöön on haettu ratkaisua palvelujen kulttuurikompe-
tenssin kohentamisesta. Vaikka kulttuurisen tietämyksen ja osaamisen lisäämiseen 
pohjautuvalla toimintatavalla onkin saavutettu tuloksia, se osoittautui ainakin aust-
ralialaisessa lähisuhdeväkivaltaan kiinnittyneessä sosiaalityössä (Herring ym. 2013) 
vaillinaiseksi lähtökohdaksi palvelujen uudelleenmuotoilulle. Kulttuurikompetenssi 
ei tuota riittävää ymmärrystä kolonialismin kierteestä, trauman intersektionaalisuu-
desta tai laajasti yhteiskunnassa ilmenevästä rasismista ja rakenteellisesta syrjinnästä. 

Sigrid Herringin, Jo Spangaron, Marlene Lauwin ja Lorna McNamaran (2013) mukaan 
kapea-alaisesti ymmärretty ja toteutettu kulttuurikompetenssi (1) jatkaa yhteisöjen 
eristämistä muusta yhteiskunnasta erillisiksi saarekkeiksi, (2) ylläpitää yhteisöjen 
jäsenten vastenmielisyyttä hakea apua valtavirtapalveluista yhteisön leimautumi-
sen tai yhteisön hylkäämäksi jäämisen pelossa ja (3) vahvistaa palvelujen alikäyttöä, 
koska luottamusta ei rakennu ja avun hakemisen seurauksia ei voida ennakoida sekä 
se tukee palveluihin turvautumisen viimesijaisuutta. Kapea-alaiseen kulttuuriseen 
kompetenssiin nojautuvan toiminnan havaittiin jopa edesauttavan yhteisöjen ja sen 
jäsenten tilanteiden kriisiytymistä sekä palveluissa tapahtuvien kohtaamisten vaikeu-
tumista. Australiassa valtavirtapalvelut ovatkin kohentaneet kulttuurikompetenssia 
rekrytoimalla yksittäisiä alkuperäiskansan jäseniä palvelukseensa. Herring kump-
paneineen (2013) näkevät tämänkin kulttuurisen kompetenssin laajentuman kohti 
kulttuurisensitiivistä toimintatapaa riittämättömäksi, koska (4) näiden työntekijöiden 
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mahdollisuudet ratkaisujen löytämiseen palvelujärjestelmässä ja yhteisöissään ovat 
ahtaat. Muutamiin alkuperäiskansaan kuuluviin työntekijöihin kohdistuu ylivoimai-
sia vaatimuksia, kun heidän tulisi vastata useiden erilaisten yhteisöjen tuntemuksesta 
ja välineet työskentelylle ovat riittämättömät. (Mt. 108–111, myös Hollinsworth 2013 
vammaisuuteen liittyen). 

Kolonialismin kierteen tunnistamisella voidaan puolestaan tavoitella yhteistoimin-
nallisia työkäytäntöjä, jotka eivät syyllistä asiakasta hänen tilanteestaan, kiinnittävät 
hänet yhteisöönsä ja historiaansa sekä avaavat laajempaa näkemystä tilanteeseen, 
ratkaisuihin ja toimintatapoihin (mm. Keaulana ym. 2019). Kolonialismin tunnista-
misella täydentyneeseen kulttuuriseen kompetenssiin Herring kumppaneineen (2013) 
liittää valtaväestön tarpeen tunnistaa heidän oma kulttuurisuutensa vain yhtenä kult-
tuurisuuden muotona, jolla ei ole etuoikeuksia suhteessa muihin. Tätä lähtökohtaa 
täydentää alkuperäiskansan historian ja nykyisyyden monisäikeisyyden näkeminen. 
Näistä lähtökohdista tehtyjen konkreettisten toimien nähdään voivan tosiasiallisesti 
edistää kulttuurien ja ihmisten tasa-arvoisuutta (mt. 112-114, myös Hollinsworth 2013), 
vaikkakin tavoitteiden saavuttaminen aidoissa yhteiskunnallisissa käytännöissä ja 
konkreettisissa teoissa osoittautuu usein haasteelliseksi (mm. Keaulana ym. 2019). Myös 
Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen mielenterveyspalveluiden parissa on saatu hyviä 
tuloksia yhteisöön ja vertaisiin kiinnittyneistä, kulttuurisensitiivisyyttä ja voimava-
roja korostavista sekä mahdollistavista palveluratkaisuista verrattuna tavanomaisiin 
ja evidence based -ratkaisuihin (Mehl-Madrona & Mainguy 2015). 

Palveluiden kulttuurikompetenssia pitkään kehittäneinä toimijoina Herring kump-
paneineen (2013) ei näe, että huono-osaisuutta saataisiin kulttuurisensitiiviselläkään 
toimintamuodolla kitkettyä alkueräiskansoista tai yhteiskunnasta. Sillä saavutettaisiin 
heidän kokemuksensa mukaan kuitenkin palveluihin hakeutumista riittävän ajoissa ja 
se johtaisi hitaasti kulttuurisuus-tietoisuuden yleistymiseen valtavirtapalveluissa (mt. 
111, 115). Myös Suomessa kulttuurisesti adekvaattien saamelaisilla hyvinvointipalveluil-
la voitaisiin pyrkiä katkaisemaan palvelujen assimiloivaa vaikutusta (vrt. Stordahl 2007). 

Kulttuurisesta turvallisuudesta
Olennaista uudistetussa ymmärryksessä sekä kulttuurikompetenssista että kulttuuri-
sensitiivisyydestä on nähdäkseni kulttuurisuuden esiintuonnin turvallisuus palvelua 
haettaessa ja kulttuurisen ymmärryksen vahvistuminen palveluiden toteutuksen ke-
hikkona. Kulttuurisuuden oivaltaminen osaksi valtavirtapalveluiden muotoutumisen 
historiaa ja nykypäivää voinee edesauttaa palveluiden kulttuurisen vastaanotto- ja 
muuntumiskyvyn kehittymistä. Kulttuurin esiintuonti ei olisi pelon värittämää, vaan 
turvallista ja tilannetta avaavaa. Tässä yhteydessä kulttuurisen kompetenssin ja kult-
tuurisensitiivisyyden ohella ja sijaan puhutaan kulttuurisesti turvallisista palveluista 
(mm. Smith 2016, 55–61; Shill ym. 2019) tai kulttuurisesti adekvaateista ja relevanteista 
palveluista (Sharley ym. 2019). 
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Kulttuurisesti turvallisessa palvelussa korostuu yhteisöllinen ja yhteisön sisäinen 
toiminta ja valmius kohdata huono-osaisuuskehän, kolonialisminkierteen ja mielen 
kolonisaation myötä yhteisössä sivuun siirretyt asiat. Palveluiden, tilanteen ja toimin-
tatapojen määrittelyn laajenemisesta seuraa toiminnan muutoksen kohteen lavene-
minen alkuperäiskansasta (tai sen yksittäisistä jäsenistä) yhteiskuntaan, palvelujärjes-
telmään ja valtaväestöön (myös sen yksittäisiin jäseniin, työntekijät mukaan lukien). 
Kulttuurisesti turvallisessa palvelussa tunnistetaan muutosta tarvittavan myös yhteis-
kunnassa ja yhteisöissä sekä palveluiden rakenteissa ja toimintakäytännöissä. Tässä 
ajattelussa näen yhdenmukaisuutta vammaisuuden sosiaaliselle (myös Hollinsworth 
2013) tai vuorovaikutteiselle ymmärtämiselle. Muutosta tarvitaan yhteiskunnassa tai 
tarkemmin ilmaistuna yhteiskunnan ja vammaisuuden suhteessa. Tämän havaitse-
minen kiinnittää meistä jokaisen vammaisuusilmiön määrittäjäksi, ylläpitäjäksi tai 
muutoksen mahdollistajaksi ja tekijäksi. 
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4. 
Tutkimusmenetelmälliset 

ratkaisut

Dan mii fertet buktit ovdan, dutkat –
Dat lea min sielus 

Meidän täytyy tuoda se esiin, tutkia –
Se on meidän sielussamme

- Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki -

Tässä luvussa tutkimustehtävän täsmentämisen ja tutkimuksen ohjausrakenteen 
esittelyn (4.1.) jälkeen käsitellään tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja ja tutkimuksen 
toteutukseen liittyviä valintoja poikkeuksellisen tarkoin. Tutkimukseen osallistujien 
etsimisen kuvaus (4.2.) tuo näkyväksi reaalitodellisuuden vaikutusta tutkimusaineis-
ton muotoutumiseen vaikeasti tavoitettavan ihmisryhmän kohdalla. Tutkimusmene-
telmällisten ratkaisujen muuttuminen (4.3.) kesken tutkimusprosessin konkretisoi 
eettisten tutkimuskäytäntöjen hakemisen haasteita. Näillä ratkaisuilla ja valinnoilla 
on merkitystä paitsi tutkimukseen osallistujille myös tutkimusaineiston muotou-
tumiselle, tutkimustuloksille, niiden tulkinnalle ja tutkimuksen yhteiskunnalliselle 
hyödynnettävyydelle. Luvun lopuksi (4.4.) kerrotaan tutkimukseen osallistujat ja tut-
kimuskeskusteluissa käsitellyt aiheet. 

4.1. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen ohjaus

Käsillä olevan tutkimuksen lähtökohdat ovat aiemmin mainitussa yhteispohjoismai-
sessa tutkimuksessa, jossa alun perin haettiin yhtenäistä tutkimusasetelmaa. Norja-
laisen tutkimuksen käynnistymisen jälkeen saamelaisten ja tutkijoiden kesken toteu-
tunut vuorovaikutus vaikutti siihen, että ruotsalaisen ja suomalaisen tutkimuksen 
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menetelmälliset ratkaisut poikkesivat norjalaisesta tutkimuksesta. Menetelmällisten 
ratkaisujen täsmentyminen vaati ajassa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja kypsymistä.

Norjalainen tutkimus oli puolistrukturoitu haastattelututkimus vammaisille ja 
heidän läheisilleen. Tutkimuksen 10 haastattelijaa käyttivät yhdenmukaista lomaket-
ta. Ruotsalaisen tutkimuksen toteuttaja saamelainen tutkija Margaretha Uttjek katsoi 
tarpeelliseksi vahvistaa kulttuurisuutta tutkimusasetelmassa ja hän luopui strukturoi-
dusta lomakkeesta päätyen haastattelumuotoon, jossa hän hyödynsi vapaata kerrontaa. 
Uttjek (2016, 25–27) tuo esiin oman saamelaisuutensa merkityksen tutkijuudelleen ja 
ratkaisuihinsa. Hän toteutti tutkimuksen yhteisön sisältä käsin ja tarkistutti litteroi-
tujen haastattelujen sisällön haastateltavilla. Analyysimenetelmänä Uttjek käytti sisäl-
lönanalyysiä ja hän pyrki analyysissä olemaan uskollinen haastateltavien kerronnalle 
etsimättä ilmaisujen takaa muita merkityksiä. Käytyyn vuorovaikutukseen pohjaten 
myös suomalaisen tutkimuksen aineiston keruumenetelmäksi valittiin muutaman 
teeman ohjaama narratiivisesti orientoitunut haastattelutapa, ruotsalaisen ja suoma-
laisen tutkijan erilaisista kulttuuritaustoista huolimatta – ja se huomioiden. 

Ennen aineistonkeruun käynnistymistä suomalaisessa osuudessa oli muotoiltu nor-
jalaisen tutkimuksen tapaan strukturoitu haastattelurunko ja käännetty se myös poh-
joissaameksi (liite 1.). Ruotsalaisen tutkimuksen toteutuksen ohjaamana muunnettiin 
haastattelujen toteutusta avoimemmaksi ja narratiivisemmaksi teemahaastatteluksi 
(liite 2.). Kerronnassa pyydettiin käsittelemään saamelaisuutta, auttamista ja avun tar-
vetta, vaikeuksien ratkaisemista, palvelu- ja syrjintäkokemuksia sekä yhteiskunnallista 
osallistumista. Varsinaista strukturoitua haastattelurunkoa käytettiin lopulta vain muu-
taman kerran, kun tilanne hyötyi strukturoidusta lähestymistavasta. Toteutuneet koh-
taamiset muotoituivat pääsääntöisesti tutkimukseen osallistujien vapaaksi kerronnaksi. 

Liitteiden yksi ja kaksi kautta voi saada kuvan siitä, miten aineistonkeruumene-
telmän muutos muutti tutkimuksen tekemisen tapaa, tutkijuutta ja sitä myöten myös 
tuloksia. Tutkimukseen osallistujien äänen kuuluvuus tutkimuksessa vahvistui ja tut-
kimuksen kulttuurisuus ja eettisyys vahvistuivat. Samalla pohjoismaisten tutkimusten 
tulosten keskinäinen vertailtavuus heikkeni. Tutkimukseen osallistujien omaehtoisesti 
esiin nostamat asiat myös ohjasivat tutkimustehtävän täsmentymistä. 

Tutkimus suuntautui saamelaisten vammaisten kokemuksiin omasta hyvinvoinnis-
taan, arjestaan ja yhteiskunnallisesta osallisuudestaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
käyttö sai tutkimuksessa alun perin suunniteltua pienemmän roolin ja palvelujen merki-
tys tuli vahvasti kontekstoiduksi. Osallisuus on tässä tutkimuksessa mahdollisuutta tulla 
kuulluksi ja kohdatuksi kansalaisena, saamelaisena ja vammaisena. Tutkimuksessa syven-
nytään osallisuuden ja palveluosallisuuden esteisiin ja mahdollisuuksiin. Osallisuuden 
esteiden tarkastelussa tutkimus kohdentuu erityisesti syrjintään osallisuutta heikentävänä 
tekijänä. Osallisuuden mahdollisuuksia tarkastellaan selviytymisstrategioiden avulla. 

Näin tutkimustehtäväksi lopulta tarkentui tutkia Suomessa asuvien vammaisten 
saamelaisten kokemaa ja kohtaamaa syrjintää, heille muotoutuneita selviytymisen 
ja sopeutumisen keinoja sekä hyvinvointipalvelujen käyttökokemuksia. 
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Viime aikoina sekä Suomessa että kansainvälisesti on hyvinvointipalvelujen suunnit-
telussa, arvioinnissa ja kehittämisessä laajemminkin korostunut omakohtaisen ja koke-
muksellisen tiedon arvo (mm. Barnes & Cotterell 2012; Hokkanen ym. 2016; Pohjola ym. 
2017). Tutkimus kiinnittyy tämän perinteen juonteisiin, joissa palvelukokemusta ei tarkas-
tella erillisenä, vaan se asemoidaan elämäntilanteeseen ja yhteiskunnalliseen yhteyteen.

Tutkimuksen ensimmäisen yhteispohjoismaisen hankevaiheen Suomen osuudesta 
on julkaistu englanninkielinen tutkimusraportti (Hokkanen 2017). Hanketutkimuk-
sen vastuullinen johtaja oli professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta ja tutkijana 
toimi yliopistonlehtori Liisa Hokkanen. Tutkimuksen kulttuurinen neuvonantaja ja 
tulkki sekä pohjoissaamenkielisen aineiston keruun toteuttaja oli Elsa Laiti-Hedemäki 
”Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus. Hyvinvointipalvelut osallisuuden vah-
vistamisessa” (SÁRA) (2015–2018) -hankkeesta. Tutkimuksessa tarvittavan materiaalin 
käänsi pohjoissaamelle SÁRA-hankkeen tohtorikoulutettava-tutkija Tuuli Miettunen 
yhdessä Laiti-Hedemäen kanssa. 

Hanketutkimukselle nimettiin asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat hallintopäällikkö 
Pia Ruotsala-Kangasniemi Saamelaiskäräjiltä, erikoissuunnittelija Lahja Johansen-Lamp-
sijärvi Kansaneläkelaitokselta, toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä Kynnys ry:stä sekä Elsa 
Laiti-Hedemäki ja Anneli Pohjola Lapin yliopistolta. Ryhmän jäsenistä kolme on saame-
laista ja kaksi suomalaista. Vammaisuus on tuttua usealle asiantuntijaryhmän jäsenistä 
omakohtaisesti tai perheenjäsenen kautta. Hankkeen päätyttyä asiantuntijaryhmä arvioi 
suomenkielisen tutkimustulosten raportoinnin tärkeäksi ja jatkoi sen mahdollistami-
seksi toimintaansa tutkimushankkeen virallisesti päätyttyä. Asiantuntijaryhmän työs-
kentely hiipui jäsenten työ- ja elämäntilanteiden muuttuessa. Ryhmä kokoontui yhdessä 
viisi kertaa vuosina 2017–2018, jonka lisäksi tutkija haki ryhmän jäseniltä ohjausta ja 
neuvoa tapaamisten välillä ja niiden jälkeen. Vuoropuhelu Elsa Laiti-Hedemäen kanssa 
on jatkunut koko tutkimusprosessin ajan. Elsa on toistuvasti kommentoinut käsikirjoi-
tuksia ja yhteistyö on auttanut asioiden sanoittamista. Erityinen merkitys Elsalla on ollut 
kulttuurisesti kestävien tutkimusratkaisujen kannustajana ja perustelijana silloinkin, 
kun niistä kiinnipitäminen on ollut tutkijalle työlästä tai saanut tutkimusyhteisössä 
osakseen kritiikkiä. Yhteinen työskentely näkyy tässä tutkimuksessa myös Elsan runoina, 
jotka alkoivat syntyä tutkimuksen käsikirjoituksia Elsan kanssa käsiteltäessä. 

Asiantuntijaryhmä arvioi suomenkielisen julkaisemisen tarpeelliseksi, jotta tut-
kimukseen osallistuneiden kokemuksille saataisiin näkyvyyttä ja tutkimuksen tu-
loksia voitaisiin hyödyntää muun muassa palvelujen kehittämisessä. Tämän ohella 
tutkimuksen jatkamisen motiivit ovat tutkimuksellisia. Tiivis hankevaihe ei tarjonnut 
mahdollisuutta riittävään aihealueeseen paneutumiseen ja englanninkielisyys vastasi 
heikosti useiden tutkimukseen osallistuneiden esille tuomiin odotuksiin vaikuttaa 
tutkimuksen avulla vammaisten saamelaisten aseman ymmärtämiseen ja kohenta-
miseen Suomessa. Vuorovaikutus tutkimukseen osallistuneiden ja muiden aihealueen 
toimijoiden kanssa oli jatkunut ja hankevaiheen jälkeen tehtiin myös lisähaastatteluja 
toisen tutkimuksen yhteydessä (Olsén-Ljetoff & Hokkanen 2020). Alkuperäinen hanke-
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tutkimuksen lähtökohta vammaisten saamelaisten oman äänen ensisijaisuudesta on 
säilynyt ohjenuorana läpi tutkimusprosessin. Se näkyy niin tutkimusmenetelmällisissä 
ratkaisuissa, teoreettisissa valinnoissa kuin myös julkaisun rakenteessa. 

4.2. Tutkimukseen osallistujien tavoittaminen

Ennakoitu osallistujien tavoittamisen haasteellisuus
Tutkimukseen soveltuvaa aineistonkeruumenetelmää harkittaessa tuli ja tuotiin esiin, 
että saamelaisten vammaisten tavoittaminen tulee olemaan epävarmaa ja vaativaa. 
Tavoittamista oletettiin hankaloittavan sen, että saamelaisia on tutkittu paljon ja että 
heitä on tutkittu kyseenalaisin tutkimusasetelmin ja motiivein (mm. Drugge 2016). Vas-
taavissa tutkimuksissa Norjassa (Melbøe ym. 2016a) ja Ruotsissa (Uttjek 2016) oli ollut 
vaikeuksia tavoittaa vammaisia saamelaisia. Näin siitä huolimatta, että molemmissa 
maissa on saamelaisia enemmän kuin Suomessa. Oletusarvona oli, että ihmisten löy-
täminen osallistumaan tutkimukseen ei tule olemaan helppoa.

Saamelaisten vammaisten tavoittaminen rekisterien ja viranomaistietojen kautta 
oli mahdotonta. Vammaisuuteen pohjautuvista rekistereistä tai tilastoista ei ole mah-
dollista tunnistaa saamelaisia vammaisia, koska Suomessa ei rekisteröidä ihmisten 
etnistä taustaa. Etnisestä taustasta varmimman tiedon haltija on Saamelaiskäräjät. 
Siellä on luettelo käräjävaaleissa äänioikeutetuista henkilöistä. Tämä luettelo ei sisällä 
tietoa terveydentilasta tai vammaisuudesta, jolloin tätäkään kautta ei voida identifi-
oida vammaisia saamelaisia. Viranomaisten kyky tunnistaa vammaisia saamelaisia 
erillisenä ryhmänä on täten heikko.

Koska koottua rekisteriä, tilastoa tai luetteloa vammaisista saamelaisista ei ole, 
osallistujia tutkimukseen haettiin hankeyhteistyön, tutkimusverkostojen ja yhdis-
tysten kautta. Saamelaisia verkostoja lähestyttäessä oli havaittavissa ei-vammaisen 
saamelaisyhteisön hahmottavan arkaillen ja niukasti vammaisia tai vammaisuutta. 
Kun lähestyttiin vammaisverkostoja, havaittiin etnisen taustan olevan tiedossa hyvin 
satunnaisesti. Kumpikaan reitti ei vaikuttanut yksistään toimivan.

Alun perin oli myös tiedossa, etteivät vammaiset saamelaiset ole järjestäytyneet yh-
distykseksi. He voivat olla jäseninä suomalaisissa vammaisyhdistyksissä, joissa jäseniä ei 
erotella etnisen taustan mukaan, tai he voivat olla jäseninä saamelaisyhdistyksissä, joissa 
jäseniä ei erotella vammaisuuden perusteella. Myöskään saamelainen sosiaali- ja terveys-
alan järjestö SámiSoster ry:llä ei ollut meneillään erityisesti vammaisiin kohdistuvaa han-
ketta, vaikka useat yhdistyksen toimintamuodot sivuavat vammaisuutta ja yhdistyksessä 
tehdään myös vammaisten palveluneuvontaa olemassa olevien resurssien puitteissa. 

Kävi ilmeiseksi, että tavoittelemalla saamelaisia vammaisia jotain edellisen kaltaista 
reittiä osallistujat valikoituisivat vahvasti ja heitä kertyisi niukalti. Moninaisemman 



– 50 –

näkökulman saaminen mukaan oli tutkimuksellisesti tärkeää. Tässä vaiheessa tuli 
ilmeiseksi, että vammaisten saamelaisten tavoittelun on tapahduttava hajautetusti, 
monikanavaisesti ja pyrkien tavoittamaan epävirallisia verkostoja. 

Tietoa epävirallisten verkostojen olemassaolosta ei ollut, mutta ennakko-oletus 
oli, että saamelaiset vammaiset olisivat kohdanneet ja tuntisivat toisiaan, esimerkiksi 
vammaisuuteen, vammautumiseen sekä kuntoutumiseen liittyvien terveys- ja vam-
maispalveluiden käytön yhteydestä. Tämä oletus pohjasi yleismaailmalliseen havain-
toon, että vammaisuuteen liittyvä syrjintä ja salailu hidastaa vammaisten virallista 
järjestäytymistä ja verkostoitumista. Niin kansallisesti kuin kansainvälisesti vammai-
set ovat järjestäytyneet ensin epävirallisiksi verkostoiksi ja sitten yhdistyksiksi siinä 
vaiheessa, kun vammaisten ihmisarvoa ja oikeuksia on alettu tunnistaa. (Oliver 1996; 
Clay ym. 2006; Könkkölä & Saraste 2010.) Kansainväliseen kehityskulkuun pohjaten 
oletin, että saamelaisten vammaisten verkostoitumista on mahdollisesti tapahtunut 
saamelais- ja vammaisjärjestöjen sisällä, kun erillistä järjestöä ei ole perustettu. Oletin 
myös, että viranomaisille ja palveluntuottajille on kertynyt hiljaista tietoa asiakkaiden 
saamelaistaustasta, vaikka tietoa ei ole rekisteröity. 

Lumipallomenetelmä tutkimukseen osallistujien hakemisen tapana
Edellä kuvatun tiedon pohjalta vammaisten saamelaisten tavoittamisen ja aineiston 
keruun menetelmäksi valittiin lumipallomenetelmä (snowball sampling), joka tun-
netaan myös termeillä chain referral sampling tai respondent-driven sampling. Lumi-
pallomenetelmä perustuu ajatukseen, että ensimmäisten informanttien löydyttyä 
he ohjaavat tutkijaa seuraavien henkilöiden luo. Lumipallomenetelmän valinnalla 
pyrittiin löytämään pääsy oletettuihin epävirallisiin verkostoihin ja hajallaan olevaan 
tietoon vammaisista saamelaisista. Lumipallomenetelmä soveltuu hyvin tilanteisiin, 
joissa kohdejoukon tavoittamisen arvioidaan olevan vaikeaa, kohdejoukkoon ei ole 
selkeää pääsyä tai kohdejoukko on hajanaisesti verkostoitunutta. Menetelmän etuna 
pidetään myös sen nopeutta ja ekonomisuutta. (Heckathorn 1997)

Lumipallomenetelmässä erotetaan erilaisia etenemistapoja sen mukaan, kuinka 
moneen edellisen informantin mainitsemaan ihmiseen otetaan yhteyttä ja sen mukaan, 
harkitseeko tutkija, ottaako hän yhteyttä tarjottuihin henkilöihin (Heckathorn 1997). 
Norjassa ja Ruotsissa saamelaisten vammaisten keskuudessa toteutettujen tutkimusten 
kokemusten perusteella arvioimme, että saamelaisten vammaisten tavoittaminen ei 
ole helppoa ja otamme yhteyttä kaikkiin tavoitettuihin henkilöihin. Valmistauduttiin 
kuitenkin myös valikoimaan yhteydenottoja niin, että tavoiteltu 10 tutkimukseen osal-
listujan ryhmä sisältäisi erilaista vammaisuutta, ikäryhmiä, asuinpaikkoja ja taustoja 
suhteessa saamelaisuuteen. 

Lumipallomenetelmän heikkoudeksi on tunnistettu se, että yhtäältä kukin infor-
mantti osaa ohjata tutkijaa vain tuntemiensa henkilöiden luo ja toisaalta hän voi vali-
koida kenen luo haluaa tutkijan etenevän. Tutkittavasta ilmiöstä voi muodostua tahal-
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lisesti tai tahattomasti yksipuolinen ja valikoitunut kuva. Tämän riskin todentumista 
voidaan estää yrittämällä tavoittaa useampia toisilleen tuntemattomia informantteja 
ja eri verkostoihin kuuluvia yhteyshenkilöitä, joiden kautta kertyisi monipuolisempaa 
ilmiötietoa kuin yhden tai muutaman verkoston sisältä. (Heckathorn 1997) 

Koska tutkimukseen osallistujia ei voitu tavoittaa suoraan, lähestyttiin heitä mah-
dollisesti tuntevia yhteyshenkilöitä. Tavoite oli, että yhteyshenkilöiden osoittamat 
ensimmäiset tutkimukseen osallistujat ohjaisivat omien epävirallisten verkostojensa 
kautta seuraavien osallistujien luo. Vastoin menetelmän valintaan liittyvää alkupe-
räistä oletusta, epävirallista vammaisten verkostoa ei kuitenkaan löytynyt. Viesti tutki-
muksesta kulki alkuperäisiltä yhteyshenkilöiltä toisille yhteyshenkilöille. Yksittäinen 
tutkimukseen osallistuja sen sijaan osasi tai halusi harvoin nimetä toista vammaista 
saamelaista. Lumipallo pyörikin yhteyshenkilöiden parissa, päätyen mahdollisesti yk-
sittäiseen tutkimukseen osallistujaan. Tutkimukseen aineistoa tuottaneet saamelaiset 
vammaiset tavoitettiin yhteyshenkilöketjujen johdattamana lähes yksitellen. 

Saamelaisten vammaisten tavoittamisen vaikeuteen oli varauduttu aloittamalla heitä 
mahdollisesti tuntevien yhteyshenkilöiden etsiminen jo ennen tutkimuksen virallista 
käynnistymistä. Hankkeen tulevana tutkijana kerroin tutkimuksesta verkostoissani, joi-
hin kuului järjestöjä, kuntia ja kuntayhtymiä, ammattilaisia, aktivisteja sekä yksittäisiä 
kansalaisia. Tutkimus herätti kiinnostusta ja useat ammattilaiset tai järjestötoimijat to-
tesivat tutkimuksen tarpeelliseksi. He kertoivat kokemuksistaan palvelujen kehittämisen 
ja tiedon tarpeesta sekä vaikeudesta räätälöidä palveluja ja kuntoutusta saamelaisuuden 
huomioivaksi. Heillä oli kiinnostusta levittää tietoa alkavasta tutkimuksesta. 

Tutkimuksesta tehtiin kaksikielinen esite (liite 3), jota käytettiin viestinnän apuna 
etsittäessä tutkimukseen osallistumisesta mahdollisesti kiinnostuneita. Tutkija otti 
yhteyttä puhelimitse tai verkostotapaamisissa yhteyshenkilöihin tai tahoihin, jotka 
voisivat tuntea vammaisia saamelaisia. Nämä yhteyshenkilöt tunnistivat lähipiiris-
tään, työyhteisöstään ja verkostoistaan saamelaisia vammaisia, joita tutkimus voisi 
kiinnostaa. Esite tavoitti mahdolliset osallistujat runsaslukuisten välikäsien kautta. 
Osallistujien hakeminen laajeni kauas ohi tutkijan omista verkostoista hänelle aiem-
min tuntemattomiin verkostoihin ja yhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöt ja -reitit
Osoittautui, että kuntien ja kuntayhtyminen viranomaiset olivat arkoja välittämään 
tietoa tutkimuksesta asiakkailleen. Arkuutta tuotti osaltaan se, että viranomaisella ei 
virallisesti ole tietoa asiakkaan etnisestä taustasta, vaikka saamelaisuus olisikin asia-
kassuhteessa aiemmin tullut esiin. Työntekijät kuitenkin tunnistivat asiakkaistaan 
tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluvia ja levittivät tietoa tutkimuksesta. Tutkijalle 
kerrottiin, että useilla potentiaalisilla osallistujilla ei ollut kiinnostusta tai jaksamista 
osallistua saamelaisia ja vammaisia koskevaan tutkimukseen. Viranomaisten välikä-
sien kautta saatiin kaksi yhteydenottoa, jotka johtivat tutkimukseen osallistumiseen. 
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Yhdistyksiä lähestyttiin sekä yksittäisinä järjestöinä että järjestöverkostojen kaut-
ta; niin järjestötoimijoina kuin palvelujen tuottajina. Yhteyttä otettiin työntekijöihin, 
puheenjohtajiin ja yhdistysaktiiveihin. Tiedottamisen väliportaita ei järjestöissä ollut 
yhtä paljon kuin julkisen puolen tiedottamisessa. Yhdistykset käyttivät sähköpostilis-
toja, nettilehteä ja suljettuja Facebook-ryhmiä sekä henkilökohtaisia yhteydenottoja 
saamelaisten vammaisten tavoittamiseen. Eri yhteyshenkilöt mainitsivat tiedotuksen 
tavoittavan 50–200 jäsentä, joihin saattoi kuulua saamelaisia. Järjestöjen laajan netti-
pohjaisen tiedottamisen kautta ei tutkijalle tullut yhtään yhteydenottoa. Järjestöjen 
työntekijöiden suorien kontaktien ja järjestöllisten palveluntuottajien kautta tavoi-
tettiin tutkimukseen ainakin viisi osallistujaa. 

Muutaman tutkimukseen osallistujan kerronnassa kävi ilmi, että hän oli saanut tie-
toa useamman väylän kautta. Tällöin järjestöjen kautta saatu ennakkotieto oli antanut 
aikaa harkita mukaan lähtemistä jo ennen muuta kautta tapahtunutta yhteydenottoa. 
Muutamia osallistujia tutkija tavoitteli myös suoraan tultuaan tietoiseksi heidän kuulu-
van vammaisten saamelaisten ryhmään ja nämä johtivat tutkimukseen osallistumiseen. 

Lumipallomenetelmän mukaisesti tutkimukseen mukaan lähteneiltä kysyttiin, 
onko heillä mielessä muita saamelaisia vammaisia, joihin voidaan olla yhteydessä. 
Osallistujat tunsivat vammaisia ja heillä oli yhteyksiä muihin saamelaisiin, mutta 
harvoin he osasivat tai halusivat nimetä muita vammaisia saamelaisia. Kaksi annettua 
nimeä johti uuden henkilön osallistumiseen tutkimukseen. 

Lumipallomenetelmä aineiston hankkimisen tapana osoittautui työlääksi ja enna-
koitua hitaammaksi, mutta monella tapaa hyödylliseksi. Osallistujien tavoittaminen 
lukuisten verkostojen ja yhteyksien kautta esti lumipallomenetelmään liittyvän tiedon 
vinoutumisen riskin realisoitumisen, ja riskin minimoimiseksi tutkija loi tietoisesti 
yhteyksiä useisiin tahoihin. Lisäksi tutkija sai osallistujia etsiessään mahdollisuuden 
keskustella saamelaisten ja vammaisten kanssa työskentelevien ja toimivien ihmisten 
kanssa sekä tapasi vammaisia saamelaisia, joita hän ei haastatellut. Näissä keskuste-
luissa välittyi arvokasta tietoa, joka auttoi paikantamaan pääasiallista kerronnallista 
tutkimusaineistoa ja täydensi sitä. Keskusteluista ja kohtaamisista muotoutui tutki-
muksen sekundääriaineisto. Kuitenkin on aivan selvää, että monipuolisesta saame-
laisten vammaisten etsimisestä huolimatta tutkimukseen osallistujia ei tule pitää 
edustavana otoksena vammaisista saamelaisista.

4.3. Narratiivinen haastatteluote tutkimuseettisenä valintana

Narratiivisen tutkimusotteen käyttö aineiston hankinnassa perustui tutkimuksen ai-
healueen asiantuntijoiden ja tutkijoiden välittämään ymmärrykseen sekä tutkimus- ja 
metodologiakirjallisuuteen (mm. Melbøe ym. 2016b; Drugge 2016). Kun tutkimus käsit-
telee vaikeasti tavoitettavia, vaiettuja asioita, koetaan haastattelussa eettisesti oikeaksi 
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edetä hitaasti ja kuunnellen, ottaen asiat avoimesti esiin ja toisen kerrontaa kunnioitta-
en (mm. Granfelt 2009; Hurtig 2013; Souto, Honkasalo & Suurpää 2015; Mikkonen, Laitinen 
& Hill 2017). Narratiivisella orientaatiolla kunnioitin saamelaista kerrontakulttuuria 
ja kommunikointitavan piirrettä, jossa ongelmia ja vaikeuksia koskeviin kysymyksiin 
ei vastata suoraan (mm. Järvensivu, Pohjola & Romakkaniemi 2016). Varauduin tuki-
henkilön käyttöön, mikäli joku tutkimukseen osallistujista olisi tarvinnut tuettua tai 
puheelle vaihtoehtoista kommunikointia, mutta tälle ei tullut tarvetta.

Tutkimuseettiset ratkaisut ja tutkijan paikka
Tutkimuksessa on noudatettu yhteiskunnallisen tutkimuksen eettistä ohjeistoa ja 
huomioitu alkuperäiskansatutkimuksen eettisiä käytäntöjä. Yhteiskuntatieteellisellä 
saamentutkimuksella ei ole omaa eettistä ohjeistoa, joka kattaisi alkuperäiskansatutki-
muksen ja saamelaisuuden erityishaasteet, mutta sellaista ollaan muotoiltu vuosia (mm. 
Nygård & Saus 2016). Eettisesti kestävän yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen 
sopimus- ja toimintakäytäntöjä haetaan moniäänisessä tutkijoiden, tutkimuslaitosten, 
vaikuttajien ja toimijoiden neuvotteluissa kuten Anna-Lill Druggen (2016) toimittama 
teos Ethics in Indigenous Research hyvin osoittaa. Eettisten ohjeiden ja protokollien 
kaavamainen noudattaminen ei välttämättä kuitenkaan tavoita eettisten ohjeiden 
alkuperäistä tarkoitusta (Allemann & Dudeck 2017), jolloin tutkijalle jää aina vastuu 
eettisen koodiston tilannekohtaisesta soveltamisesta. 

Alkuperäiskansatutkimuksen eettisen koodiston mukaisen vuorovaikutteisuu-
den, osallisuuden ja kokonaisvaltaisuuden toteuttamisen on todettu edellyttävän 
tutkimukselta enemmän aikaa ja tutkimusresursseja kuin kohteistavan tutkimuksen 
(mm. Heikkilä 2016). Eettisesti kestävien tutkimuskäytäntöjen etsiminen alkuperäis-
kansatutkimuksessa muistuttaa vammaisuustutkimuksen piirissä käytyä keskustelua. 
Vammaisliikkeen johtavaa periaatetta ”Nothing about us without us” on sovellettu pal-
velujen tuottamisen (mm. Solomon & Draine 2001) ohella myös tutkimustoimintaa ja 
on peräänkuulutettu vammaisten itse määrittelemää, hallinnoimaa tai toteuttamaa 
tutkimusta (mm. Beresford 2008). Intressi tämän tutkimuksen tekemiseen ei herännyt 
vammaisilta saamelaisilta, vaan YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen velvoitteista. 
Myöskään tutkimuksen asiantuntijaryhmään ei tutkimuksen alkuvaiheessa tavoitettu 
saamelaisia vammaisia. Heidän puuttuessa ryhmä koostettiin yhtäältä saamelaisista, 
toisaalta vammaisista ja kolmanneksi tutkimuksellisin perustein. Tässä tilanteessa 
eettisen koodiston soveltaminen vaati erityistä työstämistä. 

Tutkijana pyrkimykseni on ollut tiedostaa oma paikkani vammaisuuden ja saame-
laisuuden tutkijana ei-saamelaisena ja ei-vammaisena ihmisenä. Tutkiessani aiemmin 
vammaisuutta (mm. Järvikoski ym. 2009; Hokkanen 2017) ja mielenterveyttä (Hok-
kanen 2014b) olen tunnistanut, että kaikki kerronnassa esiin tulevat yksityiskohdat 
eivät avaudu minulle sellaisina, miten kertojat ne kokevat. Tästä oppineena sanoitin 
asemaani painottamalla tutkimukseen osallistujille, että asiat on kerrottava minulle 



– 54 –

hieman perusteellisemmin ja itsestäänselvyydetkin avaten. Näin on oletettavampaa, 
että ymmärtäisin, mitä he haluavat minulle kertoa.

Tutkimusaineiston hankintatilanteissa asemani ei-vammaisena, ei-saamelaisena 
eli ”ulkopuolisena” tutkijana konkretisoitui aktiivin kuuntelijan paikaksi. Sovelsin eet-
tistä koodistoa niin, etten peitellyt asemaani saamelaisen yhteisön ulkopuolisena ja 
tilanteen niin edellyttäessä toin esiin kiinnekohtiani vammaisuuteen. Tutkimukseen 
osallistujalla on valta määritellä, minkä merkityksen hän ulkopuolisuudelleni antaa 
tai kuinka ja millä tavoin ulkopuoliseksi hän minut määrittää. Erilaisissa tilanteissa 
ja eri ihmisten kesken ulkopuolisuus voi joskus helpottaa asioiden äärelle asettumista 
ja toisinaan se sulkee niihin pääsyä. 

Toisaalta ihmisiä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä tutkittaessa ulkopuolisuus tai sisä-
puolisuus ovat osittaista. Olen aina, ”ulkopuolisenakin”, osa tutkimaani ilmiötä. Kuten 
aiemmin toin esiin, sosiaalisesti painottuneen vammaisuuden ymmärrystavan mukaan 
vammaisuus ei palaudu yksilön ominaisuuksiin, vaan se tuotetaan yhteisöissä, yhteis-
kunnassa sekä ”vammaisten” ja ”vammattomien” suhteissa. Samoin toin aiemmin esiin, 
ettei alkuperäiskansan asema ole alkuperäiskansan jäsenten tuottama, vaan meidän 
kaikkien, valta-asetelmien ja yhteiskunnallisten päätösten tuottama. Kolonialismi, 
vammaisuus, postkolonialismin mahdollisuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 
on meissä kaikissa, kaiken aikaa. Näkemykseni mukaan tutkijan asemoitumisella ja 
hänen asemoinnillaan on aina vaikutusta tutkimuksen toteutukseen ja siihen, miten 
kukin tutkimukseen osallistuja – ja myöhemmin myös tutkimuksen lukija – suhtau-
tuu tutkijaan ja tutkimukseen. 

Tutkimukseen osallistujan tai muiden ilmiöitä sisältäpäin kokevien ihmisten mi-
nulle antama asema ei myöskään ole sama kuin minun itselleni tunnistama. Keskinäistä 
suhdettamme määrittävät saamelaisuuden ja vammaisuuden ohella moninaiset yhteis-
kunnalliset, tilanteelliset, henkilökohtaiset ja tieteelliset lähtökohdat ja kokemukset. 
Myös sukupuolellani (nainen), iälläni (yli 50-vuotias), ammatillani (tutkija, sosiaalityön-
tekijä), asuinpaikallani (Rovaniemi), perhetilanteellani (kouluikäisen tyttären äiti) ja 
sillä, mistä olen kotoisin (Pohjois-Karjala) saattaa olla merkitystä vuorovaikutukseemme. 
Nämä yksityiskohdat tulivat keskustelussamme vaihtelevasti esiin. Kunkin osallistujan 
kanssa suhde muotoutuu monista erilaisuuden ja samuuden lähtökohdista.

Asemani on suhteessa saamelaisuuteen kuitenkin siinä mielessä selvästi ulkopuo-
linen, että suomalaisuuteni ei mahdollista kaikkien alkuperäiskansatutkimukselle ase-
tettuja tiedon omistamisen ja itsemäärittelyn lähtökohtien toteuttamista (tarkemmin 
esim. Juutilainen & Heikkilä 2016). Olen kuitenkin pyrkinyt lähentymään niiden tapaa 
toimia. Olen pyrkinyt kuuntelemaan aktiivisti ja keskustelemaan alustavista tulkin-
noistani tutkimukseen osallistujien kanssa. Tarkistutin käyttämäni aineisto-otteet lä-
hes kaikilla tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä. Myös asiantuntijaryhmän jäsenet 
kävivät läpi ja hyväksyivät julkaisussa käytetyt aineisto-otteet. Käsillä oleva julkaisukin 
sai alkunsa tutkimukseen osallistujien ja asiantuntijaryhmän esittämistä pyynnöistä 
jatkaa tutkimusta ja julkaista tuloksia myös suomen kielellä.
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Vastatakseni alkuperäiskansatutkimuksen eettiseen lähtökohtaan tiedon palau-
tumisesta siihen osallistujien ja yhteisön käyttöön ja hyödyksi olen esittänyt alustavia 
tutkimustuloksia erilaisissa tilanteissa ja näin suunnannut tulkintaa edelleen. Myös 
työtehtäväni yliopistolehtorina ja tutkijana ovat tarjonneet jatkuvasti sopivia areenoita 
täyttää useiden haastattelemieni henkilöiden pyyntöä tuoda esiin heidän tilannettaan 
erilaisten yhteisöjen jäsenenä ja heikosti tunnistettuna ryhmänä. 

En voi puhua tutkimukseen osallistujista rinnalla kulkeneina kanssatutkijoina. 
Se olisi heidän osallisuutensa liioittelua. Silti heidän suuntaava vaikutuksensa tut-
kimuksellisiin ratkaisuihin, analyysiin ja tulkintaan on huomattava. Narratiivisella 
orientaatiolla olen antanut tilaa heidän omaehtoiselle kerronnalle niin, että he voivat 
tuoda esiin asiansa sitä eri puolilta tarkastellen. Eräs tutkimukseen osallistujista ohjeis-
ti minua narratiivisen otteen toteutukseen korostaen tarvettaan saada itse määritellä 
tapaamisemme kulkua, siinä esiin otettavia asioita ja ajankäyttöä.

”Minä kerron laajasti, koska tätä ei voi [lyhyesti, LH]. Ei kannata heti kelloon kattoa koska 
muuten … minun asiasta tipahtaa … siitä jäisi [väärä, LH] loppukäsitys…”

Aina kun mahdollista pyrinkin siihen, että tutkimukseen osallistuja määritteli asiat, 
joita käsittelimme, ja tahdin, jolla etenimme. Jos tarpeen, siirryin teemoihin jo esillä ol-
leiden asioiden kautta mieluummin kuin viemällä keskustelua aivan uuteen aiheeseen. 

Tutkimukseen osallistujat valitsivat haastattelijan ja kerronnan kielen. Haastatteli-
joita oli tarjolla kaksi, joista toinen on pohjoissaamenkielinen. (Ks. liite 3) Tutkimuksen 
tiedottamisessa saamenkielisen keskustelun mahdollisuutta korostettiin. Kahdessa 
kuntoutustoiminnan yhteydessä järjestetyssä tutkimuksen esittelytilanteessa pyrittiin 
ensisijaisesti käyttämään saamea. Yhdessä tilanteessa tilaisuuden järjestäminen lähes 
kokonaan pohjoissaamenkielisenä onnistui. Toisessa läsnäolijat vaihtoivat esittelykie-
len suomeksi. Näissäkin tilanteissa osa puhutun pohjoissaamen hallitsevista valitsi 
suomalaisen tutkijan. Tutkimuskäytännöt tekivät osaltaan näkyväksi uhanalaisen 
vähemmistökielen puhumistilanteiden vaativuuden ja toisaalta kolonialististen ra-
kenteiden pinttyneisyyden toimintaamme. 

Elsa Laiti-Hedemäki toteutti kaksi haastattelua pohjoissaameksi ja muut Liisa 
Hokkanen teki suomeksi. Muille saamen kielille kuin pohjoissaamelle osallistujat eivät 
tuoneet esiin tarvetta eikä siihen olisi ollut mahdollisuuttakaan. Keskustelut nauhoi-
tettiin. Pohjoisaamenkielinen aineisto käännettiin haastattelijan ja tutkijan yhteis-
keskustelussa olennaisilta osiltaan. Suomenkielinen aineisto litteroitiin sanatarkasti. 

Osaltaan tutkimukseen osallistujien kieli- ja haastattelijavalintaan lienee vaikutta-
nut vammaisuudesta puhumisen välttely, mihin palaamme tarkemmin tulosluvuissa. 
Pienessä yhteisössä vaietusta asiasta keskusteleminen yhteisön jäsenten kesken voi olla 
korostuneen vaativaa (myös Wallenius-Korkalo 2013; Olsén, Heinämäki & Harkoma 2017). 
Aihealueen arkaluonteisuus, peittely ja kieltäminen liittyvät yleisesti vammaisuuteen, 
eikä vammaisuuden peittelyä tai siitä puhumisen välttelyä voi pitää erityisesti saame-
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laisena tai saamelaisten yhteisöjen piirteenä. Avoimuuteen uskaltautumista vaiettujen 
asioiden käsittelyssä voidaan tietoisesti rakentaa pitemmän ajan kuluessa, virittämällä 
yhteisön sisällä keskustelua sekä luomalla tukirakenteita aihealueen ja sen tutkimisen 
yhteisölliselle hyväksyttävyydelle. Sensitiivisten ilmiöiden yhteisöllinen käsittely tapah-
tuu hitaasti ja siihen tarvitaan rohkaisevia yhteisöjä sekä verkostomaisia tukirakenteita. 

Vastaavaan lopputulemaan vaiettujen asioiden yhteisöllisestä käsittelystä on pää-
dytty Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa asuvien saamelaisten itsemurhien ehkäisysuun-
nitelman (2017) suosituksissa. Asioista puhuminen ammattilaisten, lähiyhteisöjen ja 
saamelaisten kesken on yksi keino helpottaa vaikeissa elämäntilanteissa elävien ase-
maa ja elämää. Onnistunut esimerkki avoimuuteen uskaltautumisen ensiaskeleista 
tutkimuksen saralta on ”Vähemmistöjen sisäisten vähemmistöjen ihmisoikeudet ja 
moniperustainen syrjintä” (Olsén, Heinämäki & Harkoma 2017) tutkimuksen seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöjä koskeva aineistonkeruu, jossa hyödynnettiin etäyhteyksiä 
ja asioiden käsittelyn ryhmämuotoisuutta. Seksuaalivähemmistöjä käsitelleen osion 
ryhmähaastattelussa etäyhteys mahdollisti anonymiteetin, mutta ei pakottanut siihen. 
Niinpä alun perin anonyyminä alkaneen haastattelun kuluessa ryhmän jäsenet luo-
puivat anonymiteetistään ryhmän kesken, jolloin harvalukuiset ja toisistaan kaukana 
asuvat ihmiset saattoivat halutessaan tavoittaa pidempikestoista vertaistukea. Tämän 
tutkimuksen kohdejoukko oli vaikeammin tavoitettavissa. Suurin osa osallistujista sai 
tiedon tutkimuksesta monen välikäden kautta ennen tutkijan yhteydenottoa. 

Tutkimukseen osallistujien informointi ja kohtaaminen
Jos oli mahdollista, olin ennen tapaamistamme mahdollisiin tutkimukseen osallis-
tujiin yhteydessä sähköpostitse tai kirjeellä. Lähetin heille etukäteen tutkimuksesta 
kertovaa kirjallista materiaalia sekä keskustelun teemat. Näin vahvistin kasvotusten 
tai puhelimen välityksellä tapahtunutta tutkimuksen esittelyä. Tiedon tarjoamisella 
sekä puhuttuna että kirjallisena pyrin vahvistamaan tutkimukseen osallistujien yh-
denvertaista tiedonsaantimahdollisuutta, sillä vammaisuuteen liittyy erilaisia taitoja 
perehtyä kirjalliseen ja suulliseen tietoon. Jälkikäteen arvioiden olisi ollut hyödyllistä, 
jos tutkimuksen perustiedot olisivat olleet saatavilla myös nauhoitteena. Näin tutki-
mukseen osallistuja olisi voinut kerrata tutkimuksen taustatiedot myös kuunnellen. 
Usean osallistujan oli helpompi hyödyntää puhuttua kuin kirjoitettua tietoa.

Tilanteiden moninaisuutta kuvaa se, että muutamat osallistujat eivät halunneet 
kirjallista etukäteismateriaalia laisinkaan. Tätä he perustelivat sanoen, että saivat jo 
riittävät tiedot ja olivat jo päättäneet haluavansa osallistua tutkimukseen joka tapauk-
sessa. Riippumatta suhteestaan etukäteisinformaatioon, pääosa osallistujista oli käynyt 
asioita itsekseen läpi ennen tapaamistamme. He olivat jo ennakoineet, mitä he haluavat 
tuoda esiin. Kahdella osallistujalla oli mukana muistin tueksi tehtyjä muistiinpanoja. 

Kaikkien tutkimukseen osallistujien kanssa tehtiin ja allekirjoitettiin tutkimus-
suostumuksen sisältöä vastaava tutkimussopimus (liite 4). Osallistujat valitsivat, 
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haluavatko tehdä sopimuksen saameksi vai suomeksi. Yksi osallistuja valitsi poh-
joissaamenkielisen sopimuksen, muut suomenkielisen. Yhden osallistujan kohdalla 
tarvittiin edunvalvojan suostumusta ja se saatiin. Osallistujille jäi oma kappale tutki-
mussopimuksesta sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämä tutkimuksen henki-
lörekisteriote. 

Paikoitellen vammaisuus vaikutti kohtaamisemme kulkuun. Konkreettisemmin 
tämä ilmeni esimerkiksi lääkkeen ottamisena kesken keskustelun tai jäsenien jäy-
kistymistä ehkäisevänä tai ajattelua virkistävänä taukona. Pidin tärkeänä sitä, että 
en tuonut tilanteeseen kiireen tuntua, ja varauduin myös muunlaiseen kuin suoraan 
tutkimukseen liittyvään yhdessäoloon. 

Osa osallistujista toi esiin kognitiiviset haasteensa, vaikeuden keskittyä, tuottaa 
loogista kerrontaa tai selkeää puhetta. Näissä tilanteissa tilanteen eteneminen eettisesti 
hyväksyttävällä tavalla on vaativampaa. Tilanteissa auttoi aiemmin puhutun mieleen 
palauttaminen sekä se, että tutkijana varmistin tulkintaani toistamalla sen, mitä ole-
tin tutkimukseen osallistujan sanoneen, jolloin hän saattoi korjata väärin kuullun 
tai tulkitun ilmaisun tai asian. Muutamissa tilanteissa kerroin omasta suhteestani 
vammaisuuteen, mikä tuntui vapauttavan ilmapiiriä ja helpottavan vammaisuuden 
esiintuontia ja sen huomiointia kohtaamisessamme. 

Keskustelut toteutettiin palveluja tuottavien järjestöjen tiloissa, tutkimukseen 
osallistujan kotona, kirjastossa, yliopistolla ja etäyhteyksin. Muutamien ihmisten 
kanssa kohtaamistilanne oli selkeärajainen. Kohtaaminen kesti lähinnä nauhoite-
tun keskustelun ajan. Useimmiten tutkimuskeskustelua kuitenkin edelsi tai seurasi 
epävirallisempaa kohtaamista, kun esimerkiksi kävelimme yhdessä kirjastolta rauta-
tieasemalle, tarjosin kyydin kotiin tai söimme yhdessä välipalaa tai ruuan. Muutamia 
osallistujia tapasin useammin ja kohtaamispaikkamme vaihtelivat.

Kaikki osallistujat suhtautuivat keskustelun nauhoittamiseen luontevasti tutki-
mukseen kuuluvana asiana sekä tiedon oikeellisuuden takeena. Lyhin nauhoite kestää 
noin puoli tuntia ja pisimmät yli kaksi tuntia. Pari tuntia yhtä jaksoista äänessä ole-
mista on varmaankin pisin aika, mitä osallistuja yhtäjaksoisesti jaksaa ja toisaalta oli 
minulle tutkijana enin kesto, jonka pystyin olemaan intensiivisesti läsnä.

Keskustelujen kulku on vaihteleva. Useat menivät aivan suoraan asiaan. He puhui-
vat avoimesti, tunteella ja paneutuneesti. Toisten kohdalla havaitsi, että vammaisuus 
koettiin araksi asiaksi käsitellä myös tutkimuksessa. Nämä osallistujat tutustuivat aluk-
si tutkijaan. Loppua kohden he ottivat esiin arempia ja vaiettuja asioita. Tämä näkyy 
esimerkiksi niin, että keskustelun alkuvaiheessa tutkimukseen osallistuja sanoo, ettei 
ole kaivannut keskusteluapua, mutta myöhemmin hän kertoo sekä haetusta, saadusta 
että evätystä keskusteluavusta.

Ennen tutkimukseen osallistujien tapaamista olin vahvasti epäröinyt narratiivi-
suuden toteutumista, johtuen tietoudesta, joka minulla oli sekä alkuperäiskansaisuus-
tutkimuksen että vammaisuustutkimuksen lähtökohdista. Kuten aiemmin totesin, 
osittainen ulkopuolisuuteni suhteessa tutkimusilmiöihin määritteli rooliani. Koin 
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tärkeäksi ottaa ulkopuolisuuteni tietoisesti avoimeksi tutkimuksen lähtökohdaksi. Näin 
kykenin paremmin havainnoimaan myös itseäni tilanteiden osapuolena. Tunnistin, 
etten jaa osallistujien kanssa monia merkittäviä elämän reunaehtoja ja kokemuksia. 
Asettauduin kerronnan yleisöksi ja kohteeksi, tutkijaksi ja oppijaksi. Jo ensimmäisessä 
keskustelussa avoin ei-saamelaisuuteni osoittautui tilannetta selkeyttäväksi lähtö-
kohdaksi. Samalla narratiivisuus varmistui tilanteeseen sopivaksi, mahdollisimman 
avoimeksi teemahaastattelun toteuttamisen orientaatioksi.

Osallistujien valmius ja halu keskusteluun yllätti minut. Suurin osa kerronnasta 
muotoutui narratiivisesti rikkaaksi ja avoimeksi kerronnaksi, jota hyvin väljästi suun-
tasi etukäteen antamani tieto tutkimuksen tarkoituksesta. Tarkentavat kysymykset ja 
temaattinen ohjaus jäivät yleensä vähäisiksi. Tutkimukseen osallistujilla oli pääsään-
töisesti vahva halu tulla kuulluksi ja tuoda kokemuksiaan esiin. Omien kokemusten-
sa esiintuonnilla he halusivat vaikuttaa siihen, että vastaaviin tilanteisiin joutuvat 
saamelaiset, vammaiset tai vammaiset saamelaiset saisivat tulevaisuudessa osakseen 
parempaa kohtelua. 

4.4. Tutkimukseen osallistujat ja kerronnan teemat

Osallistujat ja aineistot
Tutkimukseen osallistui nauhoitetusti yhteensä 12 vammaista saamelaista, joista 
muutamien kanssa nauhoitimme kerrontaa useamman kerran. Nuorin osallistuja on 
yli 20-vuotias ja vanhin noin 80-vuotias. Puolet osallistujista on vanhuuseläkeikäisiä. 
Ikäjakauma merkitsee, että lapsuutta ja varhaisnuoruutta koskeva aineisto on tutki-
muksessa kokonaisuudessaan retrospektiivisesti tuotettua. Osallistujien sukupuolija-
kauma on tasainen. Tutkimukseen osallistujien edustavuudesta on mahdotonta esittää 
tarkkaa arviota. Edellisten ja seuraavien tietojen perusteella voi kuitenkin todeta, että 
osallistujat ovat monipuolinen, mutta eivät edustava otos Suomessa asuvista saame-
laisista vammaisista.

Suurin osa osallistujista asui saamelaisten kotiseutualueella, muutama muualla 
Pohjois-Suomessa ja muutama eteläisessä Suomessa. Ainoastaan yksi osallistuja on 
asunut koko elämänsä eteläisessä Suomessa. Muut saamelaisten kotiseutualueen ul-
kopuolella asuvat ovat aiemmin elämässään asuneet kotiseutualueella. Saamelaisten 
kotiseutualueella asuvat ovat asuneet siellä lähes yhtämittaisesti lukuun ottamatta 
evakkoaikaa, opiskelua tai lyhytaikaista työntekoa etelämpänä. Saamelaisten kotiseu-
tualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten enemmistö on tutkimuksessa aliedustettu, 
mikä pitää ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa. 

Valtaosa osallistujista on oppinut ensimmäisenä äidinkielenään jonkun saamen 
kielen. Yhden osallistujan kohdalla suomi ja saame ovat kulkeneet varhaislapsuudes-
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ta alkaen mukana, mutta kotikielenä on ollut suomi ja yhden äidinkieli on suomi. 
Tutkimusaineisto on vinoutunut sen suhteen, että suomenkieliset saamelaiset ovat 
aliedustettuja. 

En tiedustellut osallistujilta diagnooseja tai muutakaan lääketieteellistä informaa-
tiota. He kertovat vammojensa ja sairauksiensa lääketieteellisestä taustasta haluamas-
saan laajuudessa. He tuovat esiin liikunta- ja tukielin-, kehitys-, aisti- ja aivovammoja 
sekä useammanlaisia neurologisia tai kognitiivisiin taitoihin vaikuttavia oireyhtymiä 
tai toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia. Suoran kerronnan ohella myös heidän 
mainitsemansa kuntoutusyksiköt ja palvelut sekä keskustelun kulku tuottavat tietoa 
vammojen lääketieteellisestä ulottuvuudesta. Lähes kaikki tuovat esiin useamman kuin 
yhden elämään vaikuttaneen vamman tai toimintarajoitteen. Kolme tutkimukseen 
osallistujaa on ollut vammainen lapsuudesta alkaen. Muille vammaisuus on tullut 
osaksi elämää aikuisuudessa. 

Yksikään osallistujista ei käytä tällä hetkellä pyörätuolia eikä keskusteluissa käy-
tetty kommunikoinnin apuvälineitä. Kaikkien osallistujien fyysinen, psyykkinen ja 
kognitiivinen toimintakyky mahdollisti keskustelun ja tallentuneen aineiston hyödyn-
tämisen. Tämä on huomioitava tuloksia tulkittaessa. Tutkimukseen osallistujat ovat 
selviytyjiä, ja useimmilla kerronta vammautumisen tai vammaisuuteen sopeutumisen 
raskaimmista elämänvaiheista on pääsääntöisesti retrospektiivistä.

Ensimmäiset nauhoitteet tehtiin tammi–toukokuussa 2017. Lisäksi keskustelimme 
aineiston tallennuksen merkeissä muutaman osallistujan kanssa uudelleen vuonna 
2018. Aineistohankinnassa oli vaiheita, jolloin yksittäiset asiat tuntuivat toistuvan 
keskustelusta toiseen. Kuitenkin viimeisissäkin tilanteissa nousi esiin uutta tietoa 
vamman kanssa elävien saamelaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisesta sekä 
palvelukokemuksista. 

Nauhoitettua kerrontaa kertyi yhteensä noin 18 tuntia. Suomenkielinen kerronta 
litteroitiin sanatarkasti, saamenkielisestä lähinnä tutkimukseen osallistujan osuudet. 
Kirjoitettua aineistoa on noin 300 sivua.

Tutkimuspäiväkirjasta, osallistuvasta havainnoinnista ja kirjaamattomista keskus-
teluista muotoutui toissijainen aineisto. Tämä aineisto kertyi etsiessäni tutkimukseen 
osallistujia, tavatessani heitä varsinaisen haastattelutilanteen jälkeen tai ollessani 
heihin muutoin yhteydessä. Tavoitellessani tutkimukseen sopivia henkilöitä olin yhte-
yksissä lukuisiin palveluntuottajiin ja ihmisiin, joiden työhön tai kansalaistoimintaan 
vammaisuus tai saamelaisuus liittyy. Näissä kohtaamisissa sain muodostettua sekä 
yleiskuvaa ilmiöstä että yksittäisten tapausten kautta syvempää näkemystä esimerkiksi 
jonkun vammaisuuden muodon tuottamasta palvelutarpeesta ja siihen vastaamisen 
mahdollisuuksista. Kaikesta verkostoitumisesta huolimatta näiden kanavien muodos-
tama kuva on varmastikin valikoitunut ja jostain näkökulmasta tarkastellen puutteel-
linen samalla, kun se kehitti ymmärrystäni ilmiön moniulotteisuudesta.
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Tulkinta ja analyysi
Joitain osallistujia olen tavannut muutenkin kuin kerronnan nauhoitustilanteissa, 
mikä on vaikuttanut ja vahvistanut alustavien tulosten tulkintaa. Lisäksi lähes kaikki 
osallistujat ovat käyneet läpi tutkimuksen tuloksia vähintään niiltä osin kuin hänen 
kerrontaansa on suoraan esitetty julkaisussa. Tämä on tapahtunut joko tutkijan kans-
sa kasvokkaisessa kohtaamisessa tai osallistujalle on lähetetty osa käsikirjoituksesta 
ja pyydetty kommentoimaan kerronta-otteiden käyttöä ja tulkintaa. Näin olen pyrki-
nyt varmistamaan, että tulkintani vastaa sitä, mitä on tarkoitettu. Näissä yhteyksissä 
olemme käyneet myös keskusteluja niistä asioista, joissa tutkimukseen osallistujien 
kokemukset eroavat toisistaan. Tutkimuksellisista valinnoista ja tulkinnoista vastaan 
tutkijana.

En pyytänyt tutkimuksen osallistujilta kattavia yhteystietoja minimoidakseni 
henkilötietoasetuksen mukaisesti henkilötietojen kertymisen. Yhden yhteystiedon 
varaan jättäytyminen osoittautui ylivarovaiseksi ratkaisuksi. Se hankaloitti tutkimuk-
sen etenemistä ja vuorovaikutusta tutkimukseen osallistujien kanssa sen jälkeen, kun 
tunnistin tarpeen pitkittyneeseen vuoropuheluun heidän kanssaan. Tavoittelin heitä 
ensimmäisen hankeraportin (Hokkanen 2017) valmistuttua ja tutkimusprosessin ku-
luessa myöhemmin. Muutamilla oli puhelinnumero tai osoite vaihtunut tai ne olivat 
salaisia. Osallistujien tavoittaminen yhteisön tai aiempien yhteyshenkilöiden kautta 
olisi vaarantanut lupaamani anonymiteetin, erityisesti yhteisön sisällä. Uudelleen-
tavoittaminen vaati jälleen verkostojen hyödyntämistä ja vei runsaasti aikaa, mutta 
onnistui lähes kattavasti. 

Kerronta-aineiston analyysi käynnistyi rinnan sen hankinnan kanssa. Aiemmat 
kohtaamiset tutkimukseen osallistujien kanssa opettivat minua ymmärtämään asi-
oita nopeammin ja helpommin niiden tullessa esiin seuraavissa kohtaamisissa. Tein 
analyysiä ja tulkintaa kohtaamisten välissä muistinvaraisesti ja kokemuspohjaisesti 
sekä tallenteita kuunnellen. Myöhemmin, litteraatioiden valmistuttua, analyysi syveni, 
kykenin testaamaan ensioletuksiani asioiden välisistä yhteyksistä ja tulkinnat ilmiöstä 
eriytyivät ja tarkentuivat. Tulkintojen tarkentumisessa auttoivat myös myöhemmät 
yhteydenotot osallistujiin sekä kohtaamiset sellaisten vammaisten saamelaisten ja 
heidän omaistensa kanssa, joita en ollut haastatellut. 

Analysoin kerrontaa sekä tapauksittain että temaattisesti. Tiivistetyt osallistuja-
kohtaiset tapauskuvaukset auttoivat hallitsemaan ja rajaamaan narratiivista, rikasta 
aineistoa. Temaattisen tarkastelun avulla kykenin paremmin tunnistamaan ilmiöitä 
vapaan kerronnan monimuotoisuudesta. 

Temaattisessa analyysissä keskiöön hahmottuivat syrjintä, saamelaisuus, vammai-
suus, toimijuus ja palvelut. Pääteemojen alle sijoittuvat yleisimmät alateemat olivat 
seuraavat: Syrjintä pääteemana käsitti vammaisuuteen ja saamelaisuuteen liittyvän 
syrjinnän ohella muihin tekijöihin perustunutta syrjintää sekä erityiskysymyksenä 
kouluasuntola-aikaan kiinnittyneen syrjinnän seurauksineen. Kouluasuntola-aikaan 
kiinnittynyt syrjintä nousi vahvasti esiin omaehtoisessa kerronnassa. Syrjinnästä käy-
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tettiin monia ilmaisuja, kuten kiusaaminen, väärä kohtelu ja epäoikeudenmukaisuus. 
Syrjinnän käsittelyssä korostui kokemuksellisuus ja tunnepitoisuus. Saamelaisuus pää-
teemana liittyi kieleen, sukuun, perinteisiin ja identiteettiin. Vammaisuus pääteemana 
sisälsi kerrontaa vammaiseksi identifioitumisesta, vammautumisesta, vammaisuuden 
kanssa elämisestä ja vammaisuuteen suhtautumisesta. Palvelu pääteeman kerronnassa 
korostui palvelujen saannin hankaluudet ja hyvän palvelun tunnuspiirteiden esiin-
tuonti. Tutkimukseen osallistujat käsittelivät palveluja muita teemoja epätasaisemmin, 
mikä oli usein yhteydessä palvelujen käytön niukkuuteen tutkimuksen tekemisen 
aikoihin ja toisaalta vähäisempään haluun käsitellä tätä teemaa, koska muut teemat 
koettiin niin merkityksellisiksi. Saamenkielisiä palveluja osallistujat eivät yleensä 
käsitelleet omaehtoisessa kerronnassa, vaan tutkijan oli otettava ne erikseen esiin. 
Toimijuus oli kerronnan pohjavire, joka näkyi kaikkien muiden teemojen esittämisen 
tavassa. Tutkimukseen osallistujat rakensivat kerronnassa yhtäältä kuvaa itsestään 
toimijoina ja toisaalta toivat esiin toimijuudelleen merkitykselliseksi tunnistamansa 
kontekstit ja tapahtumat. 

Koska vammaiset ovat vähemmistönä saamelaisten keskuudessa ja saamelai-
set tunnistavat toisiaan hyvin, olen tutkimuksessa kiinnittänyt erityistä huomiota 
anonymiteetin varjelemiseen. Esitän kerrontaotteet ilman tunnistetta. Näin lukija ei 
voi yhdistää otteita toisiinsa. Jos yhden kerrontaotteen kohdalla lukija olettaisi tun-
nistavansa ihmisen, hän ei voi tuota tietoa yhdistää muihin otteisiin ja niissä esiin 
tuleviin asioihin. (Myös Uttjek 2016.) 

En myöskään tuo esiin osallistujien tarkkaa ikää, diagnoosia, asuinpaikkaa tai 
heidän mainitsemiaan ihmisiä, paikkoja, elinkeinoja tai muita tunnistamisen mah-
dollistavia yksityiskohtia. Näiden ilmaisujen korvaamisen olen tekstissä merkinnyt 
[tekstiä, LH], mistä seuraavassa kerrontaotteessa on esimerkki. 

”Mitä se vaatii se saamelaisuus. Sano että niin, jos kummatkin vanhemmat on, saamen 
kielen tai saamentaustaisia tai sitten toinenkin niin sinulla on, sinä olet saamelainen 
silloin. Eli, [Nimi, LH] oli kuullut kuitenkin että minulla [sukulainen, LH] on saamen-
taustainen niin sitten se soitti minulle siitä.”

Kolme pistettä kerrontaotteen sisällä […] kertoo, että siitä on poistettu kerrontaa. Käytän 
lyhyitä otteita kerronnasta, millä pyrin varmistamaan anonymiteetin toteutumista. 
Hakasuluissa oleva ilmaisu ilman nimikirjaimiani ilmaisee äänenkäytön erityistä 
tunnepitoista sävyä tai taukoa, tähän tapaan: 

”Opin, miten … yliopistokin on tietynlainen kalkkislaitos [naurahtaa].”

Olen valikoinut esittämiäni kerrontaotteita niin, ettei anonymisointi vaikeuttaisi nii-
den luettavuutta. Lisäksi jouduin karsimaan persoonallista puhumisen tapaa. Kaikki 
nämä rajaukset ja muokkaukset tekevät kirjoitetuista kerrontaotteista yleiskielisem-
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pää, tiiviimpää ja pelkistetympään kuin puhuttu kieli on ollut. Puhutun aineiston 
kielellinen ja kielikuvallinen rikkaus on kärsinyt tunnistamattomuuden takaamisesta. 
Vaikka jouduin kerrontaa muokkaamaan, käytän kerrontaotteita, koska ne ovat tutki-
mukseen osallistujien ääntä. 
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5. 
Syrjintä

Ásodat / Asuntola

Čohkkán stuolus. Oainnán seaŋgga mas lea vilges govččas
Šaddá váivi go galggašin oađđit dies
Galhan áhčči viežžá mu ruoktot 

Istun tuolilla. Näen sängyn jolla on valkoinen peitto
Tulee ikävä kun ajattelen, että minun pitäisi nukkua tuossa.
Kyllä isä hakee minut kotiin

- Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki –

Tässä luvussa käsiteltävät syrjintäkokemukset luovat pohjaa seuraavassa luvussa kä-
siteltyjen sopeutumisen ja selviytymisen keinojen muotoutumisen ymmärtämiselle. 
Syrjinnän tunnistaminen ja nimeäminen (5.1.) vaatii harjaantumista. Saamenlaispe-
rustainen (5.2.) ja vammaisuuteen pohjautuva (5.3.) syrjintä rakentavat ja merkityksel-
listävät tapoja, joilla elämää eletään eteenpäin, tehdään valintoja ja ollaan vuorovai-
kutuksessa. Moninaiset syrjintätekijät eivät palaudu yksittäisiin syrjintätekijöihin, 
vaan tuottavat kunkin ihmisen elämään erityisen syrjintäkokemuksen (5.4.). Omat 
kokemukset syrjinnästä, aiempien sukupolvien kokema syrjintä ja puhe syrjinnästä 
kietoutuvat yhteen ja ovat läsnä nykyisyydessä rakentuvassa puheessa. 

5.1. Syrjintä sanana ja ilmiönä

Tutkimukseen osallistujat tiesivät ennakkomateriaalin pohjalta, että yksi tutki-
muksen aihealueista on syrjintä. Lähes kaikki osallistujat tunnistavat elämästään 
syrjintää. Syrjinnän tunnistaminen ei kuitenkaan tarkoita, että se on arjessa koros-
tetusti tai tiedostetusti kaiken aikaa läsnä. Ennemminkin se realisoituu piiloisissa 
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käytännöissä, joihin sopeudutaan tai joissa ihminen luovii. Se on elämän kulkua 
suuntaava perusasia, joka vaikuttaa kokemusmaailmaan, minäkuvan muotoutu-
miseen sekä yhteisö- ja yhteiskuntasuhteeseen, ja siihen liitetään perustelevaa ja 
kontekstia luovaa kerrontaa.

Se, kuinka omakseen tutkimukseen osallistujat kokivat syrjintä-sanan käyttämisen, 
vaihtelee. Osa heistä käyttää syrjintä-sanaa ja sanan käyttäjät yleensä myös tunnistavat 
kohtaavansa nimenomaan syrjintää. Joillekin syrjintä taas on sanana vieras. He eivät 
näe sen kuvaavan kokemustaan tai he kokevat sanan liian voimakkaaksi. Syrjintä-sanan 
sijaan he käyttävät muita ilmaisuja, kuten vääryys, epäoikeudenmukaisuus ja kiusaa-
minen. Toisinaan he puhuvat mahdottomuudesta saavuttaa jotain tai vaikeudesta 
ottaa esiin tietty asia. Heidän kuvaamansa asiat ja tapahtumat ovat konkretisoitumia 
syrjintä-ilmiöstä. Aivan samankaltaisissa tilanteissa, joissa osa tutkimukseen osallis-
tujista kokee kohtaavansa syrjintää ja nimeää kohtelun syrjinnäksi, toiset osallistujat 
eivät nimeä kohtelua syrjinnäksi. 

Kaksi osallistujaa totesi tämän teeman kohdalla, etteivät katso kokeneensa syrjintää. 
He tekevät näkyväksi, kuinka vahvaksi syrjintä-sana koetaan. Toinen heistä tuo kerron-
tansa alussa esiin, ettei ole kohdannut syrjintää, mutta kertoo myöhemmässä yhteydessä, 
ettei hän ole saanut pyytämäänsä omakielistä palvelua. Omakielisen palvelun saamisen 
estyminen ilmentää useiden muiden osallistujien, ja myös tutkijan, näkemyksen mu-
kaan arkista syrjintää. Syrjintään tottuu ja sopeudutaan sen arkipäiväistyessä.

Syrjintä-sanaa käyttäville sanan käyttämisessä on jotain toimijuutta vapauttavaa 
ja vahvistavaa, mikä kuului myös nauhalla. Heille syrjintä-sana antaa nimen erilaisille 
vääryyden ja voimattomuuden kokemuksille ja tekee ne näkyväksi. Samalla se antaa 
luvan kokea tapahtumat ja tilanteet vääryytenä. Syrjintään liitettiin yleensä juuri vää-
ryys. Siitä puhuttiin vääränä asiana ja toimintatapana tai vääräksi koettuna kohteluna.

Kerronnassa syrjintä tai kaltoinkohtelu yhdistetään yhteen tai useampaan asiaan. 
Pääasiassa vääräksi koettu kohtelu yhdistetään saamelaisuuteen ja vammaisuuteen, 
mikä on odotettavissakin tutkimuksen aihe huomioiden. Syrjinnän perusteet osoit-
tautuivat kuitenkin tutkimuksessa näitä syrjintämuotoja moninaisemmiksi. Yleensä 
yksi syrjinnän peruste on kokemuksellisesti vallalla ja muut tulevat esiin sen katveessa. 
Muita syrjinnän perusteita kuin vammaisuutta ja saamelaisuutta sivuan sen verran, 
kuin aineisto mahdollistaa ja tutkimusilmiön ymmärtäminen edellyttää.

Nuorempien ja iäkkäämpien tutkimukseen osallistujien syrjintäkokemukset eroa-
vat toisistaan. Iäkkäämpien kokemuksissa painottuu saamelaisuuteen liittyvä syrjintä. 
Nuorempien kokemuksissa on enemmän esillä vammaisuuteen perustuva syrjintä. 
Iäkkäämpien syrjintäkokemuksen ydin paikantuu koulussa ja asuntoloissa konkre-
tisoituneeseen saamelaisiin kohdistuneeseen sulauttamispolitiikkaan. Iäkkäämpien 
osallistujien lapsuuden kerronnassa esiintyy vain vähän kerrontaa vammaisuuteen 
liittyvästä syrjinnästä, koska he vammautuivat, tulivat tietoiseksi vammaisuudestaan 
tai asemoituivat vammaisiksi vasta myöhemmin elämässään. Iäkkäämpien ihmisten 
vammaisuuteen liittyvät kokemukset väärästä kohtelusta ajoittuvat pääasiassa työ-
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ikään. Yli 40 vuotta sitten tapahtuneesta vammaisuuteen perustuvasta syrjinnästä 
saatiin tässä tutkimuksessa vain satunnaista tietoa. 

Nuorempien ikäpolvien kokema saamelaisuuteen perustuva syrjintä on hienova-
raisempaa kuin vanhemmilla ikäpolvilla. Hienovaraistunut syrjintä on vaikeammin 
tunnistettavaa ja jää nuoremmilla vammaisuuteen perustuvan vahvemman syrjinnän 
varjoon. Nuorempien osallistujien kokemus vammaisuuteen liittyvästä syrjinnästä on 
kokonaisvaltaisempaa kuin vanhemmilla sukupolvilla ja se kattaa useita elämänalu-
eita ja -vaiheita. 

Esitän seuraavissa alaluvuissa ensin saamelaisuuteen ja seuraavaksi vammaisuu-
teen liittyvät syrjintäkokemukset. Molemmissa noudatan jakoa kouluun, työelämään 
ja muihin arkisiin elämänalueisiin. Vammaisuuteen ja saamelaisuuteen kiinnittyneen 
syrjinnän jälkeen käsittelen syrjintää intersektionaalisena ja kontekstuaalisena ilmiö-
nä, koska sellaisena se näyttäytyy tutkimukseen osallistujien kokemuksissa. 

5.2. Saamelaisperustainen syrjintä

Koulu suomalaisuuteen sulauttamisen ilmentymänä
Koulutuksen kautta tapahtunutta saamelaisten sulauttamista suomalaisuuteen on 
käsitelty Suomessakin laajasti tutkimuksessa (mm. Aikio-Puoskari 2006; Rasmus 2008; 
Keskitalo, Lehtola & Paksuniemi 2014; Ranta 2019). Aiheesta on keskusteltu julkisuudessa, 
mikä on lisännyt tietoisuutta siitä myös saamelaisyhteisön ulkopuolella. Taiteen kei-
noin on kyetty valaisemaan erityisesti pakkosulauttamista tunnekokemuksena. Tästä 
esimerkkinä muun muassa vuonna 2016 valmistunut ruotsalainen Amanda Kernellin 
ohjaama elokuva ”Sameblod” (Saamelaisveri). Myös tähän tutkimukseen osallistujat 
liittävät valtakulttuuriin sulauttamisen vahvimmin koulutukseen, erityisesti oppivel-
vollisuuskoulun ja kouluasuntoloiden kautta tapahtuneeseen suomittamiseen. 

Useilla saamelaisten kotiseutualueella lapsuutensa asuneilla tähän tutkimuk-
seen osallistujilla on kokemuksia kouluasuntolassa asumisesta ja koulun käymisestä 
vieraalla kielellä. Koulussa käytetyn kielen merkitys tulee esiin myös norjalaisessa ja 
ruotsalaisessa tutkimuksessa (Melbøe ym. 2016a; Uttjek 2016). Koulussa käytetty kieli 
suuntaa elämänkulkua, se laajenee yhteisölliseksi kokemukseksi tehden kielen ”valin-
nasta” yhteisön yhteisen teon ja vaikuttaen seuraaviin sukupolviin (Uttjek 2016, 36–38; 
Juutilainen 2017). Kouluasuntoloiden tarve oli seurausta valitusta koulutuspolitiikas-
ta, jolla koulutus ulotettiin kaikkien saataville, ja politiikan toteuttamiseen valituista 
toimintatavoista (Kohonen 2020). 

Tutkimukseen osallistujien asuntolassa asumisen pakko saattoi liittyä koulumat-
kan pituuteen tai sen vaikeakulkuisuuteen. Pisimmillään koulumatka on vienyt use-
amman päivän syksyllä ja keväällä. Osa iäkkäämmistä on käynyt kouluvuoden aikana 
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kotona vain pitkillä lomilla, toisille kotona käynti on ollut mahdollista muun muassa 
vuodenajan ja sääolosuhteiden salliessa myös viikonloppuisin. 

Oppivelvollisuuskoulun käyntiin liittyvä asuntola-asuminen ei kosketa ainoas-
taan saamelaisia. Pitkien välimatkojen ja suurien jokien Lapissa kouluasuntoloihin 
turvauduttiin tuohon aikaan monin paikoin. Asuntoloista muodostui yhteisöjä, joissa 
noudatettiin vaihtelevia sääntöjä ja käytännön toimintatapoja. (Myös Kohonen 2020) 
Kokemukset ja muistikuvat asuntoloista ovat hyvin monenkirjavia. Myöhemmin on 
tiedostettu, että alakouluikäisten lasten toistuva ja pitkäkestoinen erottaminen lähei-
sistään ei ole hyväksi lapsen kehitykselle, vaikka siihen ei liittyisi kielen ja kulttuurin 
vaihdostakaan. 

Ankarimman sulauttamispolitiikan aikaista koulunkäyntiä ja asuntola-asumista 
tutkimukseen osallistujat muistelevat sitä myönteisemmin, mitä enemmän siihen 
on liittynyt saamelaisuuden sallimista. Asuntolassa eläminen tuntuu helpommalta, 
jos omaa kieltä saa edelleen harjoittaa, koulussa ja asuntolassa on tuttuja ihmisiä ja 
suhtautuminen lapsen kulttuuritaustaan on myönteistä. Silloin asuntolaa ja koulua 
muisteltiin positiiviseen sävyyn lapsuutta tukevana yhteisönä, kuten seuraavan ker-
tojan kuvauksessa: 

”Vaikka oppikirjat oli suomenkielisiä, meillä oli vahva se taustaympäristö … Ne opettajat, 
jotka tuli, ne sopeutuivat siihen, että me oltiin kaikki saamelaisia ja paljon sukua kes-
kenämme ... Asuntolassa oli kaikki saamelaisia ja ne asuntolanhoitajat … me puhuttiin 
saamen kieltä, kun asuttiin siellä.”

Kun asuntola-asumiseen liittyy äidinkielen hylkääminen ja yhteisön vaihtuminen, 
kokemus on hyvin erilainen. Vieraskieliseen ympäristöön menemistä ja omalla kielel-
lä vaikenemista kuvataan suurena kulttuurishokkina. Suomen kielen oppiminen vei 
lapsilta yleensä vuosia. Tutkimukseen osallistujat kuvaavat, ettei lapsella ole muuta 
mahdollisuutta kuin alistua aikuisten hallitsemaan tilanteeseen ja sopeutua siihen 
hallussaan olevin keinoin. Mennessään kouluun lapsi ei ole valmis pitämään puoli-
aan eikä huolta itsestään tai oikeuksistaan. Vanhemmat eivät tienneet, mihin lapset 
joutuivat eikä heillä ollut myöskään vaihtoehtoja. Yleensä kohtelusta ei edes kerrottu 
vanhemmille. Kotona olevista aikuisista ei ole tueksi, sillä asuntolassa ja koulussa muut 
aikuiset luovat elämän puitteet. Osallistujat toteavat, etteivät voineet, uskaltaneet tai 
halunneet kertoa vanhemmilleen ongelmista tai tapahtumista. 

Kun vanhemmilla ei ollut tietoa, millaista koulunkäynti on, se jäi lasten omaksi 
tai keskinäiseksi salaisuudeksi (myös Allemann & Dudeck 2017, 3–6). Vaikka seuraava 
tutkimukseen osallistuja oli päätynyt avautumaan asiasta vanhemmilleen, asia ei kor-
jaantunut, joten hän ei enää kerro asiasta kotonaan. 

”Kyllä se kouluaika, sehän oli aivan hirveä… yhtäkkiä kielitaidoton, saamelainen lapsi 
joutuu tuollaisin paikkoihin, niin sehän on ihan…” 
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Kielen pakkovaihdon kerronnassa korostuu lasten yksinäisyys. Jos samassa koulussa 
on sisaruksia, sukulaisia tai kotioloista tuttuja lapsia, he toimivat muutamille lapsil-
le kokemuksellisena turvaverkkona silloinkin, kun omaa kieltään ei saanut puhua. 
Lapset olivat kouluun mennessään uudessa elämäntilanteessa ja heillä oli tarve jakaa 
kokemuksiaan ja asioitaan. Mahdollisuudet jakamiseen olivat kuitenkin niukat, kun 
puhumista rajoitettiin. Puhumisen kieltäminen oli itsessään rangaistus, jonka vaiku-
tukset kantautuivat tulevaisuuteen, kun omaan äidinkieleen yhdistyi häpeä ja kielletyn 
leima. Osa lapsista keksi erilaisia ratkaisuja, jotta sai edes hetken keskustella saameksi 
selvitäkseen hankalasta tilanteesta.

”Me yritimme mennä johonkin kauemmas, ettei asuntolanhoitaja kuule, mutta…” 

Yleistä on, että lapset pyrkivät olemaan mahdollisimman huomaamattomia ja sietä-
mään tilanteen. Leena Mattasen (2016, 8–9) mukaan Minna Rasmus (2008) on puhunut 
kouluasuntolakokemusten yhteydessä pärjäämisen pakosta ja pärjääminen on usein 
tullut esiin saamelaiseen kulttuuriin sisäistyneenä piirteenä, jolla on kiinteä yhteys 
hyvinvointiin ja selviytymiseen (mm. Miettunen 2012; Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Miet-
tunen 2019). Pärjäämisen pakko lienee osaltaan ohjannut lasten valintoja ja toimintaa. 
Veli-Pekka Lehtola (2015, 226–228) toteaa, että vaikeneminen on osa perinteistä saame-
laisuutta ja visu vaikeneminen viesti vahvasti vääräksi koetusta teosta tai kohtelusta. 
Myös tähän tutkimukseen osallistujat kertovat, että harva lapsi ryhtyi tai uskaltautui 
puolustautumaan asuntola-oloissa tapahtuneita vääryyksiä vastaan. Vaikenemisesta 
puhuessaan Lehtola muistuttaa kuitenkin inarinsaamelaisesta sanonnasta: ”Puhu-
mattomalle ei vettä anneta.” Tällä hän tuo esiin, että nykyisissä olosuhteissa vaikeista 
asioista visusti vaikeneminen ei ehkä tuota saamelaisyhteisölle lopputulosta, jota 
vaikenemalla haetaan. Tähän tutkimukseen osallistujien kerronnasta kuuli, että asun-
tolakokemuksista puhumisen koettiin tulleen jossain määrin hyväksytymmäksi ja 
kokemuksista puhuminen oli helpottunut osalla tutkimukseen osallistuneista. 

Muutaman kerran osallistujat kertovat lasten harkitusta vastarinnasta, mikä ilme-
ni koiruuksien ja jekkujen tekemisensä opettajille tai asuntolanhoitajille. Vastarinta-
kerronnasta kuului edelleen läpi rohkeus, uskallus ja pelko – veitsenterällä oleminen. 
Tekoihin ryhtyminen suljetuissa yhteisöissä vaati ryhmältä sisäistä voimaa. Kun vas-
tarintaa tehtiin, sen kohteet, tekemisen tavat ja ajankohdat suunniteltiin tarkoin ja 
huolehdittiin yhdessä siitä, etteivät tekijät voi paljastua. Rangaistuksia pelättiin, mutta 
yhteinen juoni ja kokemus onnistuneesta vastarinnasta lujitti lapsiyhteisöä. Onnistu-
nut vastarinta valoi lapsiin uskoa pärjäämisen mahdollisuuteen ja myös todisti lapsille 
heidän pärjänneen. Voidaan ajatella, että näissä tilanteissa lapset kantoivat eteenpäin 
kulttuurista pärjäämisen eetosta.

Asuntola-asumiseen liittyy myös hyvin kipeitä muistoja, joihin paikoin viitataan 
samalla todeten, että niitä ei kykene tai uskalla vieläkään käsitellä. Vaikeista, tabuiksi 
koetuista asioista puhumiseen liittyy yleisestikin niin yhteisöllistä (mm. Linjakumpu 
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2018) kuin yksilöllistä (mm. Laitinen, Nikupeteri & Hurtig 2018) vaikeutta, jota vaikene-
misen kulttuuri (mm. Lehtola 2015) ja pärjäämisen eetos (Heikkilä, Miettunen & Laiti-
Hedemäki 2019) voivat osaltaan vahvistaa. Kerronnassa vuorottelevat tarve ja halu pu-
hua vääryyden kohteeksi joutumisesta ja aran aihepiirin käsittelyn kaihtaminen. Tältä 
osin tarve kokemusten muunlaiseen kuin tutkimukselliseen käsittelyyn oli ilmeinen 
ja tutkimuksellisessa mielessä kokemukset jätettiin viittausten tasolle.

Kun oppimateriaalit koulussa olivat suomeksi ja saamea ei saanut puhua tai sen 
puhumista rajoitettiin, koulun alkuvuodet olivat vaikeita. Tutkimukseen osallistuji-
en kerronnan perusteella koulujen, opettajien ja muun henkilöstön käytännöt olivat 
vaihtelevia. Koulussa ja kouluasuntolassa saattoi vallita erilaiset säännöt. Muutama 
osallistuja kertoo, että saamen puhuminen oli kiellettyä sekä asuntolassa että koulus-
sa ja että kieltoa valvottiin ja sen rikkomisesta rangaistiin. Joskus asuntolanhoitaja 
osasi saamea. Toisinaan joku opettajista salli kotikielen puhumisen tai osasi saamea. 

”Kyllä se asuntolaelämä niinkin, [kun sai puhua saamea, LH], mutta se koulu, se oli kyllä 
piinaa … enimmäkseen me [oppilaat, LH] olimme saamenkielisiä.”

”Suomenkielinen [opettaja, LH], se ei puhunut yhtään saamea meille. Tuli karttakepistä 
että etkö sinä … tajua ja, kun en minä ymmärtänyt, mitä se puhuu.” 

”Rangaistukseksi, LH] me ei saatu ruokaa. Meidän piti ruokailuaika seistä nurkassa ja 
vielä tunti sen päälle.” 

Kansainvälisessä tutkimuksessa (mm. Gilroy 2012) on tuotu esiin yhteisön sisäisten 
suhteiden kriisiytymisen olevan yksi kolonialismin kierteen piirre. Myös saamen kielten 
ja kulttuurien erilaisuuden on todettu olleen yhteydessä kiusaamisen kohdistumiseen 
erityisesti muita heikommassa asemassa eläviin vähemmistön yksittäisiin jäseniin 
tai kieli- ja kulttuurivähemmistön sisäisiin vähemmistöihin ryhmänä (mm. Kohonen 
2020). Yhteisön kokemat käytännöt siirtyvät yhteisön käytännöiksi, kun yhteisön ti-
lanne koetaan vaihtoehdottomaksi. Lapsiin kohdistunut suomalaisuuteen sulautta-
minen loitonsi sukupolvien elämismaailmoja jyrkästi toisistaan rikkoen perheiden 
ja sukujen yhteisyyttä.

Tutkimukseen osallistujat kertovat äidinkielen puhumisen kieltämisen ja omasta 
kulttuurista loitontamisen kautta tapahtuneen rakenteellisen väkivallan ohella muusta 
kiusaamisesta. Tällöin he tunnistavat kiusaamisen ja väkivallan vaikuttimeksi perhe-, 
suku- tai kotitaustan tai jonkin henkilökohtaisen piirteen. Osallistujien kertoman 
perusteella kiusaamisen kitkemiseen ei asuntolaolosuhteissa kiinnitetty huomiota. 
Vastaavia huomioita suljettuun yhteisöön pesiytyvien väkivaltaista käyttäytymistä 
sisältävien toimintatapojen sietämisestä ja valtavirtaistumisesta on tehty muun mu-
assa koulukoteihin sijoittuvissa tutkimuksissa (esim. Honkatukia, Nyqvist & Pösö 2004). 
Väkivallalla on kollektiivinen luonne yhteisöön kuulumisen vahvistajana. Se ylläpitää 
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ja rakentaa yhteisön sisäisiä ja yhteisöjen välisiä valta-asemia korostaen väkivallan 
sävyttämien tilanteiden välineellistä (ei itsetarkoituksellista) tavoitetta (Honkatukia, 
Nyqvist & Pösö 2004). Kerronnassa tulee esiin yhteisöjen välisten, saamelaisyhteisöjen 
sisäisten ja sukujen välisten suhteiden ulottuminen lasten asuntolaelämään ja kou-
lumaailmaan. 

”Ei mitään kiusaamista ollut. Voi olla, että muilla oli … Se ei ollut suomalaisten ja saa-
melaisten välistä vaan oli sukujen välistä, sitäkin on.”

”Se kyläyhteisö oli outo, että se [Sukunimi, LH] puhui siellä aika paljon ja puhutteli, että 
… heitä oli uskottava.”

Koulukokemukset eroavat toisistaan, kun paikalliset ja yksilölliset olosuhteet vaihtele-
vat. Yksi tutkimukseen osallistujista ikäihmisistä ei asunut asuntolassa eikä hän liitä 
koulunkäyntiin ikäviä muistoja. Hänen koulussaan sai puhua saamea ja annettiin sijaa 
suvun harjoittaman elinkeinon aikakäsitykselle ja sen noudattamiselle. 

Osa osallistujista oli koulussa, kun saamen erillisopetus rantautui heidän kouluun-
sa. He kuvaavat, kuinka koulussa alettiin opettaa yksittäisiä tunteja jotain saamen kieltä 
(ks. Keskitalo, Lehtola & Paksuniemi 2014). Saamea puhuvalle lapselle opetus tuntui lap-
selliselta, oudolta tai vieraalta. Heillä oli oma kieli paremmin hallussa kuin opettajilla 
eikä puhuttu saame välttämättä vastannut heidän omaa kieltään.

Koulussa ei ensi alkuun opetettu kirjoittamaan saamea. Pääosa iäkkäistä osallistu-
jista ei ole oppinut riittävänä pitämäänsä kirjoitustaitoa myöhemminkään, mistä useat 
iäkkäät ihmiset ovat pahoillaan (myös Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Miettunen 2019, 109, 
125–127). Mikäli iäkkäämmät osallistujat osaavat lukea tai kirjoittaa äidinkieltään, he 
kuvaavat luku- ja kirjoitustaitoaan niukaksi. Kirjoitettu kieli ei aina edes vastaa heidän 
puhumaansa kieltä. Tämä vaikeuttaa edelleen iäkkäämpien elämää, vaikka he pyrkisi-
vät omaksumaan kielen kirjoitetun asun. Iäkkäämmät korostavat puhuen, kuunnellen 
ja kasvokkain toimimisen arvoa, joskin myös nuoremmat korostavat kerronnallisuu-
den kuuluvan kulttuuriin. Myös saamenkielistä koulua käyneet nuoremmat puhuvat 
kirjoitetun kielen opiskelusta. He tunnistavat sen merkityksen sekä itselleen ja omalle 
yhteisölleen että saamen kansalle. Nuoremmille tutkimukseen osallistujille saamen 
kielen monipuolisen hallinnan mahdollisuus näyttäytyy oikeutena, johon he ovat 
tyytyväisiä ja josta he ovat ylpeitä. 

Vaikka kolonialismin tuottaman alkuperäiskansojen ylisukupolvisen trauman 
olemassaolon tutkimuksellinen osoittaminen empiirisesti on hyvin haasteellista, sen 
olemassaolo on ilmeistä. Kuten Amy Bombay, Kim Matheson ja Hymie Anisman (2009, 
7) toteavat, jos kulttuuriset käytännöt ja osaaminen siirtyvät sukupolvelta toiselle niin 
oletettavasti siirtyvät myös raskaiden elämänkokemusten ja ongelmien vaikutukset. 
Kokemus oman kielen asettumisesta toisarvoiseen asemaan vaikuttaa niin iäkkäiden 
kuin nuorempienkin kieleen suhtautumiseen. 
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Kollektiivinen ylisukupolvinen trauma ei tarkoita kaikkien kokevan traumaattista 
tapahtumaa samoin, eivätkä sen vaikutukset ole samat kaikille kollektiivin jäsenille 
tai osayhteisöille. Kollektiivinen trauma liittyy hyvinvointia heikentävien tekijöiden ja 
toimintatapojen yleisempään ilmenemisen mahdollisuuteen elämässä ja yhteisöissä. 
Historiallinen trauma viittaa erityisesti traumaattisten tapahtumien vaikutusten ko-
honneeseen todennäköisyyteen siirtyä seuraavien sukupolvien elämään seurauksena 
omaksutuista käyttäytymistavoista ja kasvatuksesta sekä jaetuista ympäristöllisistä 
tekijöistä. (Tarkemmin Bombay, Matheson & Anisman 2009) Uttjek (2016, 4–5) käsit-
teellistää kolonialismin ja ylisukupolvisen sorron seuraukset kollektiiviseksi suruksi, 
joka ääneen lausumattomana on läsnä yhteisön kokemuksellisesti jaetussa historiassa 
(mm. Black ym. 2019).

Historiallisen trauman yksilökohtaisten seurausten kirjoa kuvaa se, kuinka tutkimuk-
sen vanhimpien osallistujien omat kouluaikaiset kokemukset rakenteellisesta syrjinnästä 
vaikuttavat heihin lasten vanhempina, kun he ohjasivat omien lastensa kielivalintoja. 
Muutamalla vanhimmista tutkimukseen osallistujista oli ollut mahdollisuus vaikuttaa 
lastensa koulukielen valintaan. Näistä lapsista osa on käynyt koulunsa saamenkielisenä 
ja osa suomenkielisenä. Suomenkieliseen ratkaisuun päätyneet vanhemmat tuovat esiin, 
etteivät he halunneet lastensa joutuvan kohtaamaan syrjintää. He kertovat halunneensa 
ratkaisullaan antaa lapsilleen paremmat eväät elämään kuin heillä itsellään on ollut. 
Saamenkieliseen ratkaisuun päätyneille vanhemmille heidän omat kokemuksensa ovat 
päinvastaisesti herättäneet tarpeen varmistaa, että omille lapsille turvataan saamenkie-
linen opetus. Näin omia lapsuuden aikaisia tuntemuksia sanoitettiin jälkikäteen:

”Jos elän aikuiseksi, rupean aktiivisesti ajamaan sitä asiaa, että minun lapset saavat 
vapaasti puhua saamea.” 

”Jos minulla on koskaan lapsia niin ikinä en puhu saamea … itse kärsin niin paljon, ettei 
lasten tarvitse kärsiä.” 

”On hyvä, että minun lapseni saa oppia saamen kielellä, kun minä en ole saanut omalla 
äidinkielellä opetusta.”

Edelliset kertojat olivat rankkojen assimilaatiokokemustensa jälkeen päätyneet toi-
sistaan poikkeaviin ratkaisuihin lastensa kielellisen ohjaamisen suhteen. Saamen 
valitseminen koulukieleksi on saamelaisten kotiseutualueella tullut heidän lapsuus-
aikojensa jälkeen helpommaksi ja hyväksyttävämmäksi, vaikka saamen kielten väliset 
erot mahdollisuuksissa ovat edelleen suuret. Iäkkäämpien ja nuorempien koulukoke-
musten vertailusta näkyy, että historiallisen trauman jatkuminen ei ole determinis-
tistä. Kollektiivisella toiminnalla on kyetty vaikuttamaan kulttuuria palauttavasti ja 
eheyttävästi. Muutamien osallistujien perheissä ja elämän ympäristössä saamen kieli 
on sammunut edellisen tai edellisten sukupolvien aikana, mutta osallistujat, heidän 
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vanhempansa tai lapsensa ovat opiskellen palauttaneet kieltä. (Myös Heikkilä, Laiti-
Hedemäki & Miettunen 2019, 127) Nuorempien sukupolvien kuvataan olevan ylpeitä 
hankkimastaan saamenkielentaidosta.

Vanhemmat osallistujat eivät tuo esiin ammattikoulutuksessa tapahtunutta syrjin-
tää. Tämä ei kerro saamelaisten syrjinnän puuttuneen ammatillisesta koulutuksesta. 
Se kertoo syrjinnän syvään juurtuneesta rakenteellisuudesta. Saamen kielten käyttö 
ammattikoulutuksessa oli vanhemmille tutkimukseen osallistujille ollut tuolloin täysin 
vieras ajatus. Koulumaailma yksioikoisesti oli suomenkielinen ja -mielinen (saamen-
mielisyyteen palaamme luvussa 7.2.). Aiemmat koulukokemukset olivat opettaneet so-
peutumisen keinoja, johon oman taustan esiintuomattomuus kiinteästi liittyi. Vaikka 
ammattikoulutus oli tavallaan askel kauemmaksi omasta kulttuurisesta identiteetistä, 
vanhemmatkin osallistujat arvostivat koulutusta saavutuksena. Tulkintani mukaan 
koulutus ilmensi pärjäämistä.

Nuoremmilla on saamelaisuuteen liittyviä kokemuksia väärästä kohtelusta amma-
tillisen koulutuksen yhteydessä. Vaikka saamen puhuminen ei ole julkilausutusti kiel-
lettyä, saamelaisuus tuottaa koulussa syrjintää. Kouluinstituution toimintakäytänteet 
ja opetuksen toteuttamisen reunaehdot kantavat kolonialismia (mm. Keskitalo, Witä & 
Uusiautti 2011) ja rasismia senkin jälkeen, kun avoin syrjintä yhteiskuntapolitiikassa 
liudentuu tai sitä ei lausuta julki. Tällöin kolonialismiin liittyvät rakenteelliset syrjintä-
tekijät tulkitaan helposti yksilön ominaisuuksiksi (mm. Black ym. 2015). Eräs nuori aikui-
nen toteaakin, että vasta myöhemmin hänelle selvisi, että hänen ja toisen nuoren huono 
kohtelu asuntolassa ei liittynytkään nuorten käytökseen, kuten heille tuolloin kerrottiin, 
vaan oli yhteydessä asuntolan työntekijän rasistiseen asenteeseen saamelaisia kohtaan.

Sekä vanhemmat että nuoremmat osallistujat tunnistavat kouluissa harjoitetun ja edel-
leen harjoitettavan sulauttamisen, mutta tuovat esiin tilanteen parantuneen huomattavasti. 
Toisaalta edistysaskeleet koulutuspolitiikankin saralla tunnistetaan tuoreiksi, hauraiksi 
ja keskeneräisiksi. Tuodaan esiin, että päätöksenteossa ja resurssien jaossa ei tunnisteta 
kielen ja kulttuurin elvytystyön vaativuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kielellisten oikeuksien 
toteutuminen on edelleen paikallista ja oikeuksien toteuttamisen edellyttämien resurssien 
jatkuvuus on turvattu huonosti. Koulutuspoliittisia ratkaisuja tehtäessä kielen kokonais-
valtaisen merkityksen oivaltaminen sekä kulttuurien tuntemus ovat yhä puutteellista. 

Työelämässä kohdattu syrjintä
Tutkimukseen osallistujat käsitelevät harvoin työelämässä kohdattua, saamelaisuu-
teen perustuvaa, syrjintää. Tämä liittynee siihen, että saamelaisuutta ei välttämättä ole 
tarvetta tuoda esiin työelämässä, kun se ei näy ulospäin. Joskus kuitenkin mainitaan 
tarve ja halu salata oma etninen tausta aikaisempiin kokemuksiin liittyen. 

”Minua ei koskaan kutsuttu [työpaikassa, LH] etunimellä tai sukunimellä, kun minua 
aina kutsuttiin lapinmieheksi.” 
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Asioiden salaamisen tarve on merkki rakenteellisen syrjinnän olemassaolosta. Salaa-
misen tarpeen tunnistaminen syrjinnän aiheuttamaksi ei ole helppoa. Ympäristön 
edellyttämä toimijuus ja toimimisen tapa omaksutaan omaksi toimimisen tavaksi. 
Toimimisen tapaa ei kyseenalaisteta, kun se on sisäistynyt.

Suomen kielen käyttämistä työpaikoilla pidetään itsestäänselvyytenä eikä kult-
tuurin huomiointia työssä osata odottaa tai edellyttää. Kuten Miettunen, Heikkilä ja 
Laiti-Hedemäkikin (2019, 123–125) tutkimuksessaan toteavat, saamelaisten kotiseutu-
alueen ulkopuolella saamen kielen käyttömahdollisuudet työelämässä ovat häviävän 
niukat. Tässä tutkimuksessa esiintuodut mahdollisuudet käyttää saamea työelämässä 
paikantuivat usein saamelaisten kotiseutualueelle. Saamen kielten käytön mahdolli-
suus voi avautua myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella työtehtävissä, joi-
hin saamelaisuus ja saamen kielten käyttö kuuluu olennaisesti. Oman kielen käytön 
mahdollistavissa tilanteissa kuvataan, kuinka saamelaisuuden esiintuonti työpaikoilla 
vaatii vakiintuneista suomalaistuneista rutiineista poisoppimista. Yksi tutkimukseen 
osallistuja kuvaa, kuinka itsepintaisella saamen puhumisella voi saada aikaan muu-
tosta työyhteisössä ja saamen kielten puhumisesta tulee lähes uusi normaali. Toisaalta 
osallistujat tuovat esiin, kuinka saamelaiset puhuvat keskenään työpaikoilla suomea 
tai kuvataan, kuinka outoa asiakkaille on hakea omakielistä palvelua, kun siihen ei 
ole tottunut. 

Tutkija: ”Mutta siellähän muutkin osaa saamea?”
Osallistuja: ”Jokainenhan meistä osaa, mutta miten sinä elvytät niin, että [sitä käyte-
tään, LH].”

”Se sanoi: ’Sinähän osaat saamen kieltä.’ Minä: ’Tietenkin, kun olen syntynyt saamelaisek-
si’ … Kyllä se ilahtui. Mutta oli epäilys, että voiko tuo ammattilainen osata saamen kieltä.” 

Jälkimmäinen tapahtuma kuvaa, kuinka yllättynyt asiakas on mahdollisuudesta saada 
saamelaisen tekemää sosiaali- ja terveysalan palvelua. Asiakas ei heti osaa mieltää, että 
ammattilainen on saamelainen ja että hänen on mahdollista asioida omakielisesti, 
vastoin hänen oletuksiaan ja odotuksiaan. Tilanne kuvaa kolonialismin toteutumista 
mikrotasolla, kun suomalaisen palvelun itsestäänselvyys peittää alleen omakielisen 
palvelun tarpeellisuuden. Vasta tarjottu palvelu herättää havainnon siitä, mitä asia-
kas tarvitsee. 

Kun saamenkielisyys tai kulttuurin ylläpito liittyy työtehtäviin, tuotiin esiin 
työn rajaamisen vaikeutta ja kerrottiin ajoittaisesta väsymisestä omakulttuuriseen 
työhön. Yhteisön toimimisen tapaan ei sovi kelloaikoihin sidottu yhteydenottami-
nen, jolloin kulttuurin sisäpuolinen ammattilainen ei halua kieltäytyä kohtaamasta 
työaikansa ulkopuolella.. Osaltaan yhteydenottajat tavoittelivat toimintatavallaan 
myös epävirallisuutta, luottamuksellisuutta ja turvallisuutta vaikeaksi koetussa 
tilanteessa. Tutkimukseen osallistujien sitoutuneisuus työhönsä ja yhteisölliseen 
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tehtäväänsä sekä siihen liittyvä pärjäämisen osoittaminen johdattivat heitä luopu-
maan työn rajaamisesta. 

Työelämään osallistuminen edellyttää nykyään pääsääntöisesti jotain ammatillis-
ta koulutusta. Tutkimukseen osallistujien ammatilliset koulutustaustat ovat kirjavia. 
Osalla on takanaan erilaisia ammatillisia kursseja tai kesken jääneitä ammattiopin-
toja. Toiset kertovat pitkistä ammatillisen kouluttautumisen poluista, joiden avulla 
tavoitellaan työelämässä tarvittavan osaamisen päivittämistä ja jatkuvaa oppimista. 

Muutaman kerran tuodaan esiin, että vanhemmille sukupolville ammatin hankki-
minen kouluja käymällä ei ole välttämättä ollut ensisijainen tai yhteisön hyväksyntää 
osakseen saanut tavoite. Perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen ei (tuolloin) liitetty 
kouluttautumista, joten ammattikoulutuksen arvostus yhteisössä ei ollut itsestäänsel-
vyys. Perinteisiin elinkeinoihin ja ammatteihin opitaan tekemällä ja osaaminen myös 
välitetään sukupolvelta toiselle osallistumalla toimintaan. Tekemisen ohessa välitetään 
ja opetetaan muutakin tietoa ja taitoa ympäristöstä, kulttuurista ja elämisen tavasta 
kuin vain tekemisen tekniikkaa. Perhe ja yhteisö saattoi näin vastustaa nuoren lähte-
mistä kouluun, vieraaseen elämäntapaan ja kulttuuriin. 

Tutkimuseen osallistujat ovat kohdanneet tilanteita, joissa saamelaiset arvottavat 
saamelaiskulttuuriin liittyvät työt saamelaisille paremmin sopiviksi kuin ammatilli-
sen koulutuksen kautta hankitut ja toisten palveluksessa tehtävät työt. Tämä loukkaa 
seuraavia kertojia. Ensimmäinen kertoja imitoi toiselta saamelaiselta saamaansa pa-
lautetta valitsemastaan ammatista, joka ei edusta perinteistä kulttuurista elinkeinoa. 
Tuossa tilanteessa kertojalle olisi ollut mahdollista valita myös perinteisessä saame-
laisessa elinkeinossa toimiminen.

”Mitä sinä teet… ei sinun tarvitsisi olla tällaisessa [työssä, LH].” 

”Olen [perinteistä elinkeinoa harjoittavasta, LH] suvusta, mutta minulla ei ole [mahdol-
lisuutta harjoittaa elinkeinoa, LH].” 

Edellisten tilanteiden kertojat tuovat toisissa yhteyksissä esiin, että myös vammaisuus 
vaikuttaa siihen, että he eivät tee perinteisiä töitä. Jälkimmäisessä kerrontaotteessa 
tutkimukseen osallistuja kuvaa kokemaansa painetta jatkaa perinteisen elinkeinon 
harjoittamista, vaikka elämäntilanne ja vammaisuus eivät siihen tarjoa mahdollisuut-
ta. Kummassakaan tilanteessa ympäröivä yhteisö ei tunnista kertojan vammaisuuden 
merkitystä hänen työn tekemisen mahdollisuuksille ja valinnoille. Tämä liittyy syrjin-
tätekijöiden intersektionaalisuuteen, johon palaamme myöhemmässä luvussa.

Muutama tutkimukseen osallistuja käsittelee omien lastensa ammatteja ja ylei-
sempää suhtautumistaan nuorten ammatillisiin koulutusuriin. Myös näissä tilanteissa 
omat kokemukset heijastuvat ammattien arvostamiseen. Kun ammatillisen koulut-
tautumisen mahdollisuutta ei itsellä ole ollut, se halutaan turvata lapsille. Toisaalta 
tiedostetaan koulutusta vaativien asiantuntija-ammattien yleisempi merkitys saame-
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laisten asemalle yhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistujat ovat tunnistaneet, että eri 
aloilla tarvitaan saamen kielten ja kulttuurin sisältä nousevaa osaamista, joten nuoria 
halutaan kannustaa kouluttautumaan kulttuurin ylläpitoa tukeviin ammatteihin.

”Minä olen monelle nuorelle yrittänyt sanoa, jos haluatte varman työpaikan, näihin 
[saamelaisten parissa työskentelyyn, LH] kannattaisi erikoistua.”

Edellisen kertojan sanoma on vahva. Kulttuurin ja kielen välittyminen eteenpäin vaatii 
niitä, jotka siirtävät kulttuuria sukupolvelta toiselle. Kertoja kannustaa nuoria tähän 
toimintaan. Nuoret aikuiset ja keski-ikäiset tutkimukseen osallistujat ovat tietoisem-
pia oikeuksistaan kuin aiemmat sukupolvet. He luovat ja edellyttävät saamen kielten 
käyttöoikeutta ja -mahdollisuutta sekä saamentuntemusta koulutuksessa ja ammat-
tikäytännöissä hanakammin ja tietoisemmin kuin vanhemmat sukupolvet.

Arkinen syrjintä
Saamelaisuuden vuoksi koetuilla vääryyksillä on ylisukupolvinen historia ja syrjintä-
kokemukset limittyvät jokapäiväiseen elämään. Rakenteellistunut syrjintä vaikuttaa 
ihmisten identiteettiin. Se muuntuu ajassa ja saa uusia piirteitä, mikä vaikeuttaa sen 
tunnistamista. (Laiti-Hedemäki, Heikkilä & Miettunen 2019, 234–245) Saamelaisuuteen 
liittyvät epäoikeudenmukaisuuden kokemukset eivät rajaudu tämänkään tutkimuksen 
osallistujien kokemuksissa koulutukseen ja työelämään. Saamelaisperusteista arkista 
syrjintää käsitellään useimmiten kielen kautta ja siten se ulottuu koko elämän katta-
vaksi. Tutkimukseen osallistujat kuvaavat, että viimeistään oppivelvollisuuskoulun 
jälkeen suomenkieli hallittiin ja käytettiin. Saamen käytön rajaaminen (mt. 241) vain 
tilanteisiin, joissa muiden tiedetään olevan sille myötämielisiä, on yleistä. 

Aiemmin tutkimukseen osallistujien elinaikana suomi on ollut yleisesti käyttö-
kielenä kotipiirin ulkopuolella. Kerrotaankin, että aiemmin saamea ei voinut puhua 
asioidessaan kaupoissa, pankissa, postissa tai viranomaisissa. Nykyisin tämä koetaan 
saamelaisten kotiseutualueella mahdolliseksi, mutta edelleen saamen käyttöön liite-
tään yleisesti toissijaisuutta. Erityisesti vanhemmat sukupolvet tottuivat käyttämään 
julkisesti suomen kieltä. Tavasta ei ole ollut helppo uskaltautua pois, vaikka omaa 
kieltään arvostaakin. 

Osallistuja: ”No totta kai ainakin noissa virastoissa ja baareissa, kaupoissa. Ei siellä 
sopinut mennä saamea puhumaan. Kyllä se niin oli.” 
Tutkija: ”Milloin, osaatko sinä ajatella, että onko tullut muutosta?”
Osallistuja: ”On, veikkoset. Koko ajan ruvettiin puhumaan siitä saamelaisuudesta ja 
pikkuhiljaa, pikkuhiljaa sitten virastoissa, kaupoissa niin rupesi olemaan paikallisia 
myyjiä ja näitä työntekijöitä, niin sillä lailla sitä kuitenkin ruvettiin noissa liikkeissä 
puhumaan saamea.” 
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Nuorempien tutkimukseen osallistujien julkisempaan saamen kielen käyttöön liittyy 
vanhempien sukupolvien kunnioittaminen ja omien juurien tunnistaminen. Kielen 
käyttöön rohkaistumisen taustalla ovat myös lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin 
kirjattujen oikeuksien tuominen arkeen ja yhteisöllinen kielen ja kulttuurin säilyttä-
misen missio. Oikeudet muuntuvat oikeuksiksi vasta, kun ne otetaan käyttöön ja tähän 
valmius on selvästi lisääntynyt.

Julkisen elämän ohella perhe-elämä on suomenkielistynyt tai kaksikielistynyt. 
Suomen kieli on muuntunut elämän valtakieleksi ja kaksikielisyydestä on tullut pa-
kotettua (Miettunen, Heikkilä & Laiti-Hedemäki 2019). Kaksikielisessä ympäristössä 
eläminen koetaan sekä vaativana että rikastuttavana. 

Oman kulttuurin säilyttäminen vaatii jatkuvaa ponnistelua, mutta toisaalta valta-
kulttuurin tarjoamaan anonymiteettiin voidaan myös hakeutua. Pienessä yhteisössä 
jokin erityisyys voi leimata yksilöä, perhettä tai sukua, mitä halutaan välttää. Kahdessa 
kulttuurisessa todellisuudessa eläminen voi helpottaa erityisyyden kanssa elämistä ja 
sen torjunnan käsittelemistä. 

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuessa saamenkielisiin ja -kulttuu-
risiin tilanteisiin pitää tietoisesti hakeutua tai järjestellä tilanteet itse. Saamelaisten 
kotiseutualueen ulkopuolella saamelaisen kulttuurin tuntemus vaihtelee ja pää-
sääntöisesti sen kuvataan olevan vähäisempää kuin saamelaisten kotiseutualueella, 
joskin saamelaisuutta kohtaan saatetaan osoittaa kiinnostusta samaan tapaan kuin 
itselle oudompiin ja uusiin asioihin yleensäkin. Ympäristön moninaisiin reaktioihin 
on opittu varautumaan eikä oman taustan esiintuomista koeta aina tarpeellisena. 
Saamelaisuuden paljastaminen vaatii rohkeutta, jota tutkimukseen osallistujilta 
on löytynyt.

”Me ollaan [puhuttu saamea, LH] huoltoasemilla, kun ei paljon ole ollut porukkaa … 
Kyllähän se herättää vähän ihmetystä, … mutta en minä ole välittänyt siitä. Se, että minä 
pidän yllä [kielitaitoa, LH] koko ajan, niin tykkään siitä paljon enemmän. En minä muista 
sivullisista, antaa niitten olla.” 

”Minä olen joskus ihan kiusallani, kielihän se on sekin, niin pelleillyt sitten ihan, että 
puhun saamea.”

Saamelaisuuden esiintuontia kuitenkin rajataan saamelaisten kotiseutualueen ul-
kopuolella arkisessa elämässä, eikä suoraa syrjintää näin kohdata. Toisaalta, kuten 
todettua, salaamisen tarve kertoo myös rakenteellisemmasta syrjinnästä. Stereotyyp-
pisiä käsityksiä saamelaisuudesta ilmenee ja ennakkoluuloja esiintyy. Tutkimukseen 
osallistujat kertovat, kuinka saameksi keskustelemisen tai saamelaisten perinteiden 
noudattamisen on huomattu herättävän muissa läsnäolijoissa kummastusta, uteliai-
suutta tai paheksuntaa. Tämä voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun juhlistaa kansallis-
päivää pukeutumalla saamen pukuun.
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”Lapin puku minulla on päällä ja minä ole joutunut sillä tavalla, en nyt kaltoin koh-
delluksi, mutta kuitenkin että ’Mitä tuo pitää tuota lapin pukua’. Kun ne ei ymmärrä… 
saamelaisten kansallispäivänä, pidän puvun päällä koko päivän niin kuin kuuluu pitää.” 

Erilaisuuden sietämisen vaikeudessa on osin kyse myös laajemmasta kulttuurisesta siir-
tymästä, joka tapahtuu hitaasti. Suomi on pitkään ollut yhtenäiskulttuurisuuteen ku-
rottautunut maa, joten moninaisuudessa eläminen edellyttää uskaltautumista uuteen 
asennoitumiseen. (Pohjola 2009; Souto, Honkasalo & Suurpää 2015; Witkin 2017, 73–92) 
Alkuperäiskansan erityisyys kohtaa paitsi uteliaisuutta myös ennakkoluuloisuutta ja 
muutoksen tahmeutta sekä uudelleennousevaa rasismia kuten monikulttuurisuus ja 
erilaisuuden hyväksyminen yleisemminkin. 

5.3. Vammaisuuteen perustuva syrjintä

Vammaisuuden tai vammautumisen ajankohdalla on yhteyttä siihen, mihin elä-
mänalueisiin vammaisuuteen perustuva syrjäytyminen tai syrjäyttäminen liittyvät. 
Tutkimukseen osallistujista kolmella nuoremmalla vammaisuus on ollut osa elämää 
lapsuudesta saakka. Kolmella muulla vamma on todettu vasta aikuisiällä. Kun vamma 
on havaittu ja nimetty aikuisena, tutkimukseen osallistujat ovat saaneet selityksen oi-
reille, vaivoille ja vaikeuksille, joita heillä on ollut mahdollisesti jo lapsuudesta lähtien. 
Viidellä vammautuminen on seurausta tapaturmasta tai sairaudesta. Yhdelle osallis-
tujalle tilanne on hyvin tuore. 

Omakohtaisten kokemusten ohella neljä osallistujaa tuo esiin työkokemukseensa 
tai henkilökohtaisiin kontakteihinsa pohjautuen myös muiden vammaisten saame-
laisten kokemuksia vammaisuudesta. 

Koulu kohtaa erilaisen oppijan
Lapsesta asti vammaisille oman vammaisuuden tunnistaminen on ollut pitkä prosessi, 
joka sisältää monia vaiheita, joista koulunkäynnin ensivuodet ovat yksi merkittävä koh-
ta. Silloin ympäröivän yhteiskunnan ja yhteisön asenteet konkretisoituvat. (Ahponen 
2008, 68–80.) Tutkimukseen osallistujat puhuvat koulussa esiintyneestä syrjinnästä 
tai kiusaamisesta. Norjan saamelaisia vammaisia koskevan tutkimuksen (Melbøe ym. 
2016a) elämänkulullisessa tarkastelussa korostui koulussa tapahtuva kiusaaminen. 
Kiusaaminen yhdistyi sekä vammaisuuteen että saamelaisuuteen ja muihin teki-
jöiden. Tutkijoiden johtopäätökset ovat, että koulunkäynti on vaativa elämänkulun 
vaihe, joka vaikuttaa myöhäisempään elämänkulkuun ja että koulukiusaamista tulee 
tarkastella paitsi yksilöllisenä ja yhteisöllisenä myös rakenteellisena kysymyksenä. 
(Mt. 50–53, 87–88) 
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Tähän tutkimukseen osallistujilla on tavanomaisimman opetuksen ohella koke-
muksia myös mukautetusta opetuksesta sekä opiskelusta erityisluokassa ja -koulussa. 
Tulee esiin, että vammaisen lapsen oikeuksien toteutuminen koulun yhteydessä edel-
lyttää yhtäältä vanhempia tai vanhempaa, joilla on mahdollisuutta, taitoa, kykyä ja 
halua ajaa lapsen asiaa ja toisaalta opettajia ja viranomaisia, jotka paneutuvat lapsen 
tilanteeseen ja sen edellyttämiin erityisratkaisuihin pitkäjänteisesti. Helena Ahposen 
(2008) tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuistumisesta tekee näkyväksi koulumaa-
ilman merkityksen vammaisen nuoren aikuistumisessa. Koulussa lapselle konkretisoi-
tuu ympäröivien yhteisöjen suhtautuminen vammaisuuteen. 

Tutkimukseen osallistui nuori aikuinen, joka koki lähikoulussaan voimakasta 
syrjintää. Hän kertoo syrjinnän loppumisen kouluympäristössä olleen ensisijaisesti 
aktiivisen vanhemman ansiota (myös Melbøe ym. 2016a). Vanhemman ohella nuoren 
aikuisen suvussa oli lapsen ja nuoren tilanteen vakavasti ottaneita ja ratkaisuja etsineitä 
ihmisiä. Hänen kerronnastaan käy ilmi, että vammaisuutta kompensoivien oppimis- ja 
opiskeluratkaisujen etsiminen vaatii aktiivista oikeuksien ajamista koko kouluajan. 
Koulujärjestelmän omaehtoiseen kykyyn vastata vammaisen lapsen ja nuoren tar-
peisiin ei osoita vahvaa luottamusta myöskään Marjatta Martinin (2016, 131) nuoria 
vammaisia käsittelevän tutkimuksen tulos nuorten tulevaisuuteen liittyvistä huolen-
aiheista. Martinin tutkimuksessa nuorten vammaisten toiseksi yleisin tulevaisuuden 
huoli liittyi opiskeluun ja koulutukseen, terveyteen liittyvien huolenaiheiden jälkeen. 

Muutamalla tutkimukseen osallistujalla oli kokemuksia erityisluokasta ja -koulus-
ta. Näillä ratkaisuilla oli pyritty vastaamaan vammaisen lapsen erityisiin tarpeisiin ja 
tilanteisiin. Kokemus eriytetystä erityisen opiskelun järjestelystä on positiivinen silloin, 
kun koulukiusaaminen loppuu koulu- ja elämisympäristön vaihdoksen yhteydessä. 
Vastaavaan tulokseen on päätynyt Martin (2016, 142–144) tutkimuksessaan. Hän tuo 
esiin, että koulumaailmassa kiusaaminen voi liittyä niin vammaisuuden edellyttämien 
erityisten opetusjärjestelyjen saamaan huomioon kuin poissulkemiseen opetukseen tai 
koulun vapaahetkiin liittyvistä tilanteista ja ryhmistä. Kiusaamista ja ulossulkemista 
ilmenee sekä integroidussa että eriytetyssä opetuksessa (myös Ahponen 2008.) Nuorel-
le olennaista on kiusaaminen ja sen saaminen loppumaan. Tähänkin tutkimukseen 
osallistujat kertovat kiusaamista tapahtuvan myös erityisluokissa, kuten seuraavassa 
kerrotaan. Osaava opettaja puuttuu kiusaamiseen ja se saadaan loppumaan. 

Tutkija: ”Entä miksi sinusta on tuntunut että sinua on syrjitty?”
Osallistuja: ”No minulla on tämä [vamma, LH] … kun olin koulussa ja yläasteella…toiset… 
siellä minun luokalla … Ne luokkatoverit [syrjivät LH].”
Tutkija: ”Jatkuiko sitä kauan?”
Osallistuja: ”Vuoden … Opettaja puuttui siihen syrjintään.”

Vammaisia nuoria koskevassa tutkimuksessa vanhempien rooli nuorten tukemisessa 
on osoittautunut merkittäväksi (Martin 2016, 114–116). Aina lapsella ei kuitenkaan ole 
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lähiyhteisöä, jolla olisi valmiuksia tunnistaa lapsen yksilölliset tarpeet tai toimia hänen 
puolestapuhujanaan eikä koululla riittävää osaamista asianmukaisen opetuksen ja 
kohtelun toteuttamiseen. Vammaisuus saattaa olla omalle lähipiirille vieras asia eikä 
asenteissa saada muutosta aikaan lapsen kannalta kohtuullisessa ajassa. Tällöin tutki-
mukseen osallistujat toivat esiin, että lapselle on helpompaa asua ja elää vammaisuutta 
ymmärtävien ihmisten ympäröimänä. Näissä tilanteissa lapsen elämäntilanteeseen 
liittyi ajoittain sijaiskodissa, lastenkodissa tai tuttavien luona asumista. Lapsen koke-
mukselle merkityksellistä on ympäristön kyky havaita lapsi tietyn taustan omaavana 
ja silti ainutkertaisena yksilönä sekä huomioida tämä erityisyys, kun tehdään lasta 
koskevia ratkaisuja. Tämä tavoite ei toteutunut kaikilla tutkimukseen osallistujilla 
eikä sen toteutumisesta vakuutu myöskään nuoria vammaisia koskevan muun tutki-
muksen perusteella (mm. Ahponen 2008; Martin 2016).

Myöhempinä opiskeluvuosina oma sinnikkyys asioiden ajamisessa ja ratkaisujen 
etsimisessä nousee merkittävään rooliin. Jos vanhemmilta on saatu mallia oikeuksista 
kiinnipitämiseen ja ratkaisujen edistämiseen, on nuoren ja aikuisen helpompi omak-
sua samankaltainen taito. Tilanne on vaikeampi, mikäli lapsuuden tukiverkot ovat 
olleet heikot tai mahdolliseen koulukiusaamiseen ei ole puututtu tai puuttuminen 
ei ole johtanut kiusaamisen loppumiseen. Kun lapsuudessa ja nuoruudessa omista 
oikeuksista huolehtimiseen ei ole nähty toimintamalleja, jotka päätyvät onnistunei-
siin ratkaisuihin, on nuorelle huomattavan vaativaa kehittää taitoa ja rohkeutta etsiä 
ratkaisua ja huolehtia oikeuksistaan myöskään myöhemmällä iällä. 

”Minä olin koulukiusattu erittäin pitkään, kakkos-kolmoselta, koulusta pääsyyn asti.” 

Lapsen tilanteeseen onnistuneesti vastanneiden koulujärjestelyjen edut ovat ilmeiset. 
Perheet ja ammattilaiset ovatkin vaativassa tilanteessa punnitessaan erityisopetuksen, 
-koulun ja -järjestelyjen hyötyjä ja haittoja. Erityiskoulut sijaitsevat kaukana saame-
laisten kotiseutualueelta, mikä tuottaa lapselle etäisyyttä sekä siihenastisen elämän 
läheisiin ihmissuhteisiin että kodin olosuhteisiin. Samalla lapsen tai nuoren ’lähet-
täminen’ erityiskouluun ylläpitää vammaisuuden vierautta saamelaisten kotiseutu-
alueen yhteisöille. Toisaalta erityiset oppimisen tukijärjestelyt lähikoulussa vaativat 
henkilökunnalta osaamista ja voivat puolinaisesti järjestettyinä altistaa kiusaamiselle. 
Erityisen tuen saaminen ja mukautettu opetus merkitsevät edelleen liian usein etäi-
syyttä läheisiin ja omaan kulttuuriin sekä saamenkieliin. Myös saamelaisten kotiseu-
tualueella asuneille lapsille se merkitsee kieliympäristön vaihdosta tai kaksikielisyyttä. 

”Minä sanon, että jos olisi siirretty minut silloin aikoinaan sinne [erityiskouluun, LH], se 
[saamelaisuus, LH] on se suurin, mikä olisi poistunut minulta kokonaan.” 

Koulussa syrjintää tuottivat myös kouluyhteisö ja opettajat, joilla ei ole riittävää osaa-
mista, innostusta tai mahdollisuutta erityistarpeisten lasten tilanteeseen paneutumi-
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seen (myös Ahponen 2008, 83–89). Sekä tutkimukseen osallistujien että palveluntuot-
tajien kanssa keskustellessa kävi ilmi, että kyse on niin apuvälineiden puuttumisesta 
ja riittämättömästä perehtymisestä niiden olemassaoloon kuin erityiseen oppimiseen 
paneutumisen ohuudesta. Esimerkiksi netistä helpostikin saatavissa olevat apuväli-
neet voivat jäädä hyödyntämättä, kun ei ole tietoa niiden olemassaolosta tai taitoa 
ja tahtoa niitä hyödyntää. Muu opetustyö vie huomiota opetuksen oppijakohtaiselta 
soveltamiselta ja opettajan työaika täyttyy muista työtehtävistä. 

”[puuttuu, LH] apuvälineitä ja henkilöitä… koulullekin ehdotin [apuvälinettä, LH], niin 
koulukin oli hämmästynyt [sen olemassaolosta, LH]” 

Kaikilla kolmella lapsuudesta asti vammaisella on ammatillinen koulu, kurssi tai use-
ampia käytynä kokonaan tai osittain. Kaikkien koulutus on korkeintaan kymmenen 
vuotta vanha. Heidän kokemuksistaan näkyy, että myös ammatillisessa koulutukses-
sa vammaisuutta kompensoivan tuen merkitys on ilmeinen. Osallistujista yksi on 
käynyt valmentavan koulun, jossa hänen tarpeisiinsa on kyetty vastaamaan. Muissa 
kouluympäristöissä vammaisen opiskelijan erityisyyttä ei ole osattu huomioida el-
lei opiskelija ja hänen tukiverkostonsa ole korostuneen aloitteellisia ja sinnikkäitä. 
Sinnikäs vaatiminen yhden asian kohdalla saattoi helpottaa seuraavissa vaiheissa 
järjestelyjen aikaansaamista. Jos erityisyys taas jää tunnistamatta tai huomioimatta, 
se johti koulumotivaation heikkenemiseen. Ratkaisujen löytäminen edellyttää uskal-
lusta tuoda esiin omat erityistarpeensa ja -osaamisensa sekä ponnisteluja kuulluksi 
tulemisen takaamiseksi. 

”Se oli puuduttavaa … Olen saamelaisalueelta, siellä tulee nämä perus-turistijutut esille 
huomaamatta, niin nukahdin kaikista helpoiten niillä tunneilla. Sitten matikantunnit, 
yleensä sanoin opettajalle, minä en oikein osaa matikkaa tosi hyvin, niin minulle tulee 
todennäköisesti eniten ongelmaa näissä. Joo, ei siinä mitään, se selvittiin sillä lailla 
kevyesti.” 

”Pitää hemmetin hyvin tietää ne lain puitteet, kun aletaan vammaiselle ajaa ne edut.” 

”Koulu oli hyvin, se oli minulle yllätys … tämä koulu … tottunut vammaisten kanssa 
tekemään … aletaan kokeilemaan.” 

Koulutusmahdollisuuksien vähäisyys saamelaisten kotiseutualueella on tekijä, joka 
ohjaa nuoria edelleen jo varhaisessa elämänvaiheessa opiskeluympäristöihin, joissa 
saamen säilyttäminen arkikielenä vaarantuu. Kun tähän yhdistyy tarve sovellettuihin 
oppimisen järjestelyihin, saamelaisten kotiseutualueen tarjoamat valintamahdolli-
suudet ohenevat entisestään.
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Työelämä syrjii vammaista
Vammaisten saamelaisten asema työmarkkinoilla on tutkimatonta aluetta, mutta 
suomalaisten työmarkkinoiden yleinen piirre suhteessa vammaisuuteen vaikuttanee 
myös saamelaisten vammaisten asemaan työelämässä. Suomalainen työelämä on 
vammaisuutta syrjivä. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta teki vam-
maisten oikeuksien toteutumisen arvioinnin taustamateriaaliksi avoimen Webropol 
–kyselyn vammaisille (n=577). Vastaajat mainitsivat vammaisten oikeuden työhön ja 
yhdenvertaiseen asemaan työelämässä heikoiten toteutuneeksi oikeudeksi (Hoffrén 
2017). Myös Suomen ensimmäisessä vammaisten oikeuksien sopimuksen toiminta-
ohjelman seurantaraportissa järjestöt olivat nostaneet vammaisten työllistymisen 
haasteet asiaksi, johon seuraavalla ohjelmakaudella tulisi asettaa tavoitteita (Hoffrén 
& Rautanen-Muhli 2019, 80). 

Suomessa vammaiset kuuluvat muita harvemmin työvoimaan, mutta myös työvoi-
maan kuuluvien työllisyys on muuta väestöä harvinaisempaa. Työmarkkinoille pääsy 
on hitaampaa, koulutuksen merkitys työmarkkinoille sijoittumiselle on suurempi ja 
palkkataso on alhaisempi kuin muilla suomalaisilla. (Linnakangas ym. 2006; Nevala 
ym. 2018.) Tulokset ovat olleet vastaavia myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Kuiten-
kin Suomessa esimerkiksi kehitysvammaisista työikäisistä töissä on kolme prosent-
tia, kun vastaava osuus Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on viidestä kymmeneen 
prosenttia. Meillä on arvosteltu työtoiminnan tuloksellisuutta, koska sen kautta sijoit-
tuminen avoimille työmarkkinoille on heikkoa. (Nevala ym. 2018) Avoimia työmarkki-
noita korostavissa ja työmarkkinoihin rajautuvissa tutkimuksissa työtoiminnan muut 
osallisuutta ja elämänlaatua kohentavat merkitykset tulevat kuitenkin sivuutetuiksi 
(Klem 2011). Niissä ei huomioida, että reaalimaailmassa työtoiminnan vaihtoehtona 
ei pääsääntöisesti ole työhön sijoittuminen, vaan työmarkkinoiden ulkopuolisuus. 
Vammaisten tarkastelu yhtenä ryhmänä ei myöskään tunnista erilaisissa tilanteissa 
elävien vammaisten erilaisia työelämäosallisuuden tarpeita ja erilaisiin yhteisöihin 
kuulumisen mahdollisuuksia (myös Ahponen 2008).

Työkeskeisyys on vahvasti läsnä kerronnassa. Työ on merkityksellistä niin saame-
laisten perinteisissä elinkeinoissa toimineille kuin muihin ammatteihin kouluttau-
tuneille ja niissä toimiville (myös Melbøe ym. 2016a, 54–55; Uttjek 2016, 38–40). Työn ja 
toiminnan monet merkitykset tulevat esiin. Työssäkäynti on yhtäältä ja toisille osallis-
tujille vahvasti taloudellinen kysymys. Toisaalta kerronnassa korostuu työn liittyminen 
osallisuuteen, yhteisöön, yhdenvertaisuuteen ja kansalaisuuden täysimääräiseen to-
teutumiseen. Työn todetaan tai sen koetaan määrittävän ihmistä ja hänen asemaansa 
yhteiskunnassa ja yhteisössä. Perinteiset elinkeinot ovat opettaneet, että elannon tuova 
työ ja elämäntapa kuuluvan likeisesti yhteen. Työntäyteisen elämisen tavan arvostusta 
on siirretty sukupolvelta toiselle.

”Me oltiin mukana heti, kun pystyssä pysyttiin … lapset otettiin töihin mukaan ja ope-
tettiin töitä. Ja samaa olen minä meidän lapsille opettanut, että ne ovat tehneet töitä.”
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Vaikka tutkimuksen osallistujat tuovat esiin, että työelämä on muuttunut eikä työtä 
löydy enää kuten ennen, työn arvostusta tämä ei kerronnassa laske. Vammaisuuteen tai 
vammautumiseen liittyy yleensä pitkittynyt pääsy työmarkkinoille (Ahponen 2008). On 
yhtäältä löydettävä opiskelupaikka, jossa opiskelu mahdollistuu ja toisaalta työpaikka, 
jonne pääsy avautuu. Nuoren näkemys itselle sopivasta ammatista on vasta hahmottu-
massa. Oma näkemys itselle mieluisesta työtehtävästä ei ollutkaan seuraavalle kertojalle 
ensimmäinen koulutusuraa ohjaava tai työuraa ennakoiva asia. 

”Kun sanotaan, että sinä et opi [opiskeluun ja työelämään vaadittavia taitoja, LH], on 
lyöty, lyöty, niin sinä vain valitset jonkun ammatin, että kokeillaan, miten tässä käy.” 

Usealle epävarmuudelle rakennetun koulutusalan ja ammatinvalinnan osuminen 
kohdalleen on sattumanvaraista. Varsinkin nuoret aikuiset ovat kokeilleet useampaa 
koulua ja työtä. Kun nuori asettaa itselleen tavoitteita, hänen kohtaamiensa ihmis-
ten suhtautuminen ylipäätään vammaisten mahdollisuuteen sijoittua työelämään 
ja vammaista itseään kiinnostavalle alalle vaikuttavat olevan merkittäviä tekijöitä. 
Kannustava palaute voi olla ratkaisevaa uudelle työuralle hakeutumiselle, ja toisaalta 
kyseenalaistavan ja mitätöivän suhtautumisen lannistava vaikutus on ilmeinen. 

Työelämään pääsy on ohdakkeisempaa, jos aiempien elämänvaiheiden painolas-
tista selviäminen vie nuoren voimia tai nuoren tukena ei ole hänen tilanteeseensa 
paneutuvia tahoja. Nuoren koulutukset voivat myös johtaa ammatteihin, joihin hän 
ei koe kykenevänsä tai tunne kiinnostusta. Kaikki nuoret aikuiset toivat esiin halunsa 
kiinnittyä työelämään, vaikka se olikin osoittautunut heille hyvin vaativaksi.

Vammaisen ihmisen tilanteeseen ja voimavaroihin sovellettu työ liittää vammaisen 
vahvemmin yhteisöön ja yhteiskuntaan (Kivistö 2014, 88–97). Tätä kuvaa erään synty-
mästä asti vammaisen osallistujan puhetapa. Hänellä on kokemusta sekä toimintakes-
kuksen työ- ja päivätoiminnasta että työpaikalla tehdystä työstä. Oikeassa työympäris-
tössä tapahtuva työ on hänelle korostuneen merkityksellistä. Sitä hän kutsuu ”työksi” ja 
kuvaa tarkasti työtehtäviään, velvollisuuksiaan ja erityisesti niiden merkityksiä muulle 
työyhteisölle. Äänestä kuultaa ylpeys siitä, että työ saadaan vaihtelevissa olosuhteissa 
tehtyä ja hän hoitaa oman työtehtävänsä vastuullisesti. Työksi nimetyn työtoiminnan 
merkitys korostuu, vaikka toimintakeskuksen muu monipuolinen päivätoiminta on 
taannut nuorelle sosiaalisia suhteita ja mahdollisuuksia itsensä laaja-alaiselle toteut-
tamiselle ja päivätoiminnan yhteisölliset suhteet ovat tuottaneet myös vapaa-ajalle 
laajentuvaa mielekästä tekemistä. 

Vammautumiseen voi liittyä äkillinen tai vähittäinen työelämän ulkopuolelle 
ajautuminen. Tutkimuksen osallistujilla oli kokemuksia molemmista. Kun vammau-
tuminen päättää siihenastisen työuran välittömästi, on edessä täysin uuden työmark-
kinasuhteen hakeminen. Seuraava kertoja vammautui aikuisena vaikeasti. Nyt hänellä 
on takanaan pitkä ja vaativa kuntoutusura, jonka päämääräksi on tässä vaiheessa 
asettumassa siirtyminen kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille.
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”Taas näkyy risuläjässä valoa … Nyt ne alkaa hakemaan minulle avotyöpaikkaa … nokka-
mieheksi minusta ei ole, ei kukaan uskalla ottaa … kun saan itseni semmoiseen kuntoon 
että … jollakin tavalla työssä vielä niin … olen tyytyväinen.” 

Kesken työuran eläkkeelle päätyneet pyrkivät hakeutumaan pois eläkkeeltä monista 
syistä, vaikka eläke takaisi säännöllistä toimeentuloa työmarkkinoiden hylkiessä vam-
maisuutta. Palkan ohella kaivattiin työssäkäynnin mukanaan tuomaa arvostusta ja 
työ koettiin mielekkääksi tavaksi kuulua yhteiskuntaan. Toisaalta, vaikka työelämään 
olisi päästykin palaamaan pian vammautumisen jälkeen, ajan myötä työnteon haas-
teellisuus tulee näkyviin. Seuraavassa katkelma kerronnasta, jossa työympäristö pysyy 
ennallaan ja, samaan aikaan, vamman tuomat vaivat eivät poistu, vaan lisääntyvät. 

”Kaikkea tämmöistä tuli, remppaa pientä [naurahtaen] ja sitten viimesetkin ajat [ennen 
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä, LH] tällä puudutuspiikillä. Eihän se lääkäri suostu-
nut enää, että ei tuosta tule yhtään mitään, se oli niin hirveä särky.” 

Iäkkäämmät vammaiset eivät pyrkineet pois eläkkeeltä, vaikka he olivatkin päätyneet 
eläkkeelle hyvin vastentahtoisesti. He ovat yrittäneet erilaisia ratkaisuja ja sinnitelleet 
työelämässä. He ovat joustaneet enemmän kuin muut työntekijät, mutta työelämä ei 
joustanut niin, että työssä jatkaminen olisi ollut mahdollista. Jälkikäteen he arvioivat 
työelämässä sinnittelyn saaneen kohtuuttomiakin piirteitä. Puhe ja puheessa esiintuo-
tu asenne heijastavat pärjäämisen eetosta. Itselle asetetaan ylimitoitettuja vaatimuksia.

”Joka on tietenkin vaarallista [vamman vuoksi, LH] … Olen näin jälkeen ihmetellyt, että 
on sitä kyllä hullu kun, semmoistakin työtä tehnyt, joka on jo täysin vaarallista.” 

”Jos en olisi ollut vaivainen, niin minä en olisi varmaan suostunut siihen [työnkuvaan, 
LH] … varmaan itselle halusin näyttää, että kyllä minä pystyn.” 

”Ne ilmoitti että, Kelalta että, sinulle ei ole semmoista työtä, mitä sinä pystyt tekemään. 
Itkuhan siinä pääsi .… minullahan oli loppuaika [töissä, LH] hankalaa tietenkin.” 

Tässä rakentunut kuva vammaisuuden ja vammaisten syrjinnästä työmarkkinoilla 
vastaa yleisiä työelämätutkimuksia. Saamelaiserityisyys tulee esiin siinä, että koulun-
penkillä opituista ammateista poiketen perinteiset saamelaisammatit ja -elinkeinot 
kulkevat elämässä mukana, vaikka ne eivät tarjoaisikaan elantoa. Työn ja vapaa-ajan, 
ammatin ja harrastuksen raja on saamelaisten perinteisissä elinkeinoissa liukuva. 

Saamelaiserityiset elinkeinot ovat osa elämäntapaa ja luovat merkityksellistä sisäl-
töä elämään, vaikka niistä virallisesti oltaisiin luovuttu. Porotöissä tai kalastamassa 
kuljetaan sen verran kuin on mahdollista, käsitöitä tehdään voimavarojen mukaan 
ja nuorempia opastetaan. Perinteisten elinkeinojen harrastuksenomaista tekemistä 
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sovitetaan toimintakyvyn mukaiseksi ja samalla säilytetään sosiaalisia suhteita ja 
yhteisön jäsenyyttä sekä itsetuntoa. (Myös Melbøe ym. 2016a, 89–90; Uttjek 2016, 38–40)

Vastaavanlainen työn sovittaminen vamman alentamaan toimintakykyyn ei onnis-
tunut muissa ammateissa ja muiden elinkeinojen palkkatyössä. Perinteisiin elinkeinoi-
hin liittyvä kokonaisvaltaisuus tuntui kuitenkin siirtyneen myös muiden ammattien 
harjoittamiseen. Tutkimukseen osallistujien puheessa kiinnittää huomiota työn tai-
pumus tunkeutua myös vapaa-ajalle. Työelämässä olevat osallistujat käyttävät vapaa-
aikaansa hyödyttääkseen yhteisöään omalla ammatillisella osaamisellaan. Ja toisaalta 
yhteisö osasi hyödyntää palkkatyön ulkopuolella olevien ja eläkeläisten ammattitaitoja. 
Osin kysymys on asiasta, johon vielä palataan palveluja käsittelevässä luvussa seitse-
män. Omakulttuurinen ammattilainen voi olla halutumpi auttaja kuin suomalainen 
kollegansa ja hänelle voidaan asettaa erityisiä odotuksia oman yhteisön sisältä. Raja-
aita palkkatyön ja yhteisöllisen palvelujen vaihdantatalouden välillä on ohut.

Vammaisia syrjivä arki
Vammaisten kokema syrjintä on edelleen arkipäivää. Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
(2016) tekemässä selvityksessä yli puolet vammaisista koki asenneilmapiirin vammai-
sia kohtaan olevan negatiivinen ja huononeva. Asenteet vammaisia kohtaan kuitenkin 
vaihtelevat ja suhtautumisen oletetaan olevan yhteydessä siihen, kuinka paljon ihmisil-
lä on kokemuksia erilaisuuden kohtaamisesta. Syrjintä on itseään ruokkiva kierre. Kun 
syrjityt ihmisryhmät vetäytyvät näkyvyydestä ja peittelevät erilaisuuttaan, ympäröivä 
yhteisö tunnistaa heidät ja heidän tilanteensa entistä huonommin. Tutkimukseen 
osallistujat toteavat, että aiemmin asenteet vammaisuutta kohtaan ovat olleet nykyis-
täkin ankarampia. Samalla todettiin vammaisuuden esiintuomisen vaativan edelleen 
suoranaista uhkarohkeutta ja vammaisuus altistaa edelleen muiden hyljeksinnnälle.

”Ajateltiin, kun on kuulovamma tai joku vamma, niin on henkisestikin jälkeen jäänyt.”

”Se on arka asia… vielä saamelaisissa harvinainen, joka uskallan tuoda julki sitä asiaa… 
[nuorempana, LH] sitä pelkäsi ja häpesi sitä asiaa [vammaisuutta, LH].”

Jälkimmäinen osallistuja kuvaa, miten vammaisuuden esiintuonti saattaa helpot-
tua iän myötä, kun oma vammaisuus arkipäiväistyy ja oma suhtautumistapa ympä-
ristöön löytyy (myös Ahponen 2008). Toisaalta tuli ilmi, että syrjään vetäytymisestä 
muodostui rutinoitunut ja helpommaksi koettu toimimisen tapa. Vammaisuuden 
avoin esiintuonti arveluttaa edelleen. Oli harvinaista, että tutkimukseen osallistuja 
oli käsitellyt vammaisuuttaan aivan lähimmän piirinsä ulkopuolella tai aina edes 
läheistensä kanssa. 

Vammaisuutta peitellään, jos se on mahdollista, ja valitaan, kenelle asiasta kerro-
taan. (Myös Furr, Carrairo & McArthur 2016) Jo ilmaisu ”vammaisuus” herättää useissa 
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tutkimukseen osallistujissa vaivautuneisuutta ja sanan lausumista usein välteltiin. 
Vastaava ilmiö tuli aiemmin esiin kansainvälistä alkuperäiskansatutkimusta läpi-
käytäessä ja se tunnistetaan laajemmin vammaisuustutkimuksessa. Yleisemmin kuin 
sanaa vammaisuus oltiin valmiimpia käyttämään eksaktimpaa ilmaisua, jolla tarkas-
telu saadaan rajattua ja täsmennettyä. Voi olla, että diagnoosi tai taudin nimi koetaan 
objektiivisemmaksi ja sillä voidaan vahvistaa vaikeuksien legitiimisyyttä. Diagnoosi 
ulkoistaa vammaisuuden omasta persoonasta eikä se anna vammaisuudelle lupaa 
vallata ihmisen määrittelyä kokonaisvaltaisesti. 

Vammaiset ovat oppineet diagnoosien merkityksen palvelujärjestelmälle. Lääkärin 
todentamat diagnoosit ovat avaimia itseään koskevaan tietoon ja palvelujen saantiin. 
Kun diagnooseja on useampia, valitsemalla, minkä diagnooseistaan lausuu, voi myös 
valita saamansa ”leiman” ja ohjata saamaansa kohtelua. Toisaalta diagnoosien anta-
maa leimaa myös välteltiin. Kerronnassa viitataan vammaisuuteen sairautena, vaivana, 
remppana, vikana, vaikeutena, hankaluutena ja ongelmana. Tällöin puheen keskiössä 
ei ollut niinkään itse vamma, vaan vamman seuraukset elämässä. 

Voi olla, että osittainenkin valmius sietää ja käyttää kerronnassa yleensäkään il-
maisua vammaisuus, oli yhteydessä tutkimuksen aiheeseen sekä siihen, että keskus-
telukumppanina oli tutkija, joka käytti vammaisuus-sanaa puheessaan ja kirjallisessa 
materiaalissa. Tutkimuksen edetessä kävi nimittäin ilmeiseksi, että vammaisuus-sana 
tutkimuksen nimessä ja aihealueena on vähentänyt ihmisten rohkeutta osallistua 
tutkimukseen. Se vähensi myös yhteyshenkilöiden valmiutta välittää tutkimuksesta 
tietoa tuntemilleen vammaisille sekä uskallusta antaa tietoa tutkijalle. 

Voidaan sanoa, että tutkimus itsessään kohtasi moniperusteista syrjintää. Yh-
täältä saamelaisten tutkimisen oikeutus ja eettisyys ovat tiiviin keskustelun alla. Ei-
saamelaisena, vammaisuuden ja sosiaalityön tutkijana, oikeuteni tutkia (vammaisia) 
saamelaisia kyseenalaistuu. Vammaisuuden tutkijoiksi hyväksytään yleisesti myös 
ei-vammaisia henkilöitä, mutta silti voidaan kyseenalaistaa oikeutukseni tutkia (saa-
melaisten) vammaisten henkilöiden kokemuksia. Tutkimusvuosien kuluessa havahdun 
yhä uudelleen siihen, että vammaisuuden tutkiminen tai edes vammaisuuden esiin 
ottaminen koetaan edelleen araksi asiaksi. 

Vammaisuus-termin kaihtaminen on kuitenkin ymmärrettävää, kun kuuntelee 
vammaisia itseään. Vammaisuus-sanaa käytetään yhä edelleen muun muassa hauk-
kumasanana. Tämä on haavoittanut seuraavan kertojan itsetuntoa ja vaikeuttanut 
oman vammaisuuden käsittelyä.

”Minua kiusattiin juuri sanalla kehitysvammaisuus… minulle se on semmoinen, kun 
nappia painaisi. Jos haluat ärsyttää minua, niin, minä siedän sanan vammainen nippa 
nappa, mutta.” 

Vammaispalveluiden ja vammaisuuteen perustuvien kuntouttavien erityispalvelui-
den hakeminen vaikeutuu, kun vammaisuuteen liittyy kokemus kiusaamisesta, pelko 
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leimautumisesta ja väärinymmärryksestä tai kasvojen menettämisestä yhteisöissä. 
Tutkimukseen osallistujien kerronnassa tulee esiin palvelujen alikäyttöä ja avun 
hakemattomuutta, kuten on tullut esiin myös vastaavissa tutkimuksissa Norjassa ja 
Ruotsissa (Uttjek 2016; Melbøe ym. 2016a) vammaisten saamelaisten palvelujen käy-
töstä. Muiden saamelaisten väestöryhmien palvelujen alikäyttöön on kiinnittänyt 
aiemmin huomiota muun muassa Faurie (2011) ja Miettunen (2012; 2013) sekä muiden 
alkuperäiskansojen keskuudessa Yhdysvalloissa muun muassa Lewis Mehl-Madrova ja 
Barbara Mainguy (2015) ja Australiassa muun muassa Gilroy (2012) sekä Herring, Span-
garo, Lauw ja McNamara (2013). 

Kehitysvammaisuus sekä kognitiiviset vammat ja oireet ovat asioita, joista tutki-
mukseen osallistujat puhuvat ihmisten kanssa hyvin harvoin ja valikoiden, jos lain-
kaan. Vieläkin vaietumpia ovat mielenterveyden ongelmat. Myös tutkijalle puhuttaessa 
kerronta keskittyy pitkälti muihin vammoihin. Mielenterveyden ongelmia käsiteltiin 
kiertoilmaisuin, niitä sivuttiin kohtaamisen jatkuttua jo pitkän tovin tai niistä ker-
rottiin nauhoituksen ulkopuolella. Näissä harvinaisissa tilanteissa tuodaan esiin, että 
erityisesti mielen sairaudet ovat vaikeita kohdata ja hyväksyä. Todetaan muun muassa, 
että aiemmin mielisairauden kanssa elävän ihmisen lähettäminen tai lähteminen pois 
yhteisöstä tuotti yhdenlaisen ratkaisun vaikeasti käsiteltävään tilanteeseen. Nykyinen 
psykiatristen palvelujen järjestämisen tapa ei vastaavissa tilanteissa tue poislähettämis-
tä, mutta mielen sairaus voi altistaa ihmisen hänen kyvykkyytensä ja yhdenvertaisen 
ihmisyyden kyseenalaistamiselle. 

Joidenkin osallistujien kerronnasta ilmeni, kuinka omat kokemukset vammaisena 
elämisestä ovat valaneet heihin suvaitsevaisuutta myös mielen sairauksia ja ongel-
mia kohtaan. Todetaan, että mielen murtuminen on mahdollista kenelle vain. Mielen 
sairastumisen tai mielenterveysongelmien käsittely on kohtaamisissamme kuiten-
kin pääsääntöisesti korostuneen hapuilevaa ja välttelevää. Kuten aiemmin todettiin, 
kolonialismin kierteeseen liittyy ylisukupolvisten kokemusten mukanaan kantamaa 
yhteisöllistä surua ja mielenterveyden vaarantumista. On ilmeistä, että on puutetta 
turvallisista ylisukupolviset juuret omaavien kokemusten käsittelytilanteista.

Myös erilaiset kognitiiviset vammat tai sairaudet sekä ulospäin näkymättömät 
toimintakykyä rajoittavat tekijät koetaan vaikeiksi tuoda julki. Somaattiset vaivat ja 
diagnoosit ovat ensisijaisia ja ne koetaan hyväksytymmiksi, kuin kokemus mielen 
murtumista tai ajattelukyvyn vaurioitumisesta.

”Halusi peittää sitä mielen sairautta viinalla.” 

Toisaalta vammaisuuteen liittyvän stigman vähentäminen tulee esiin sen korostami-
sena, että muutama osallistuja haluaa tulla kuulluksi nimenomaan omassa erityisessä 
elämäntilanteessaan vammaisena ja saamelaisena. Nämä osallistujat edustavat ihmisiä, 
joilla on valmiutta ja rohkeutta tuoda vammaisuutensa esiin. Neljä osallistujaa kertoo 
tutkimukseen osallistumisen motiivikseen muiden vammaisten aseman parantamisen.
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”On minulla halu vaikuttaa asioihin, joo. Minä tulin tännekin, juuri sen takia, jos minun 
kokemukset voi jotain kertoa.” 

Usein korostetaan saamelaisen kulttuurin yhteisöllisyyttä ja ydinperhettä laajemman 
perhekäsityksen merkitystä saamelaisuudelle (mm. Miettunen 2012; Heikkilä, Laiti-
Hedemäki & Pohjola 2013) ja alkuperäiskansoille (mm. Mehl-Mainguy 2015; Black ym. 
2015). Ajatus erityisestä yhteisöllisyydestä ja alkuperäiskansayhteisöstä vaikutti myös 
tähän tutkimukseen alusta alkaen.

Ydinperhettä laajemman yhteisöllisyyden merkitys saamelaisuudelle näkyy myös 
tässä tutkimuksessa. Perheen ja läheisten sukulaisten yhteydessä puhutaan kaukai-
semmista sukulaisista, ja yhteisö laajenee saman elinkeinon harjoittajiin ja suvulle 
tyypillisen elinkeinon harjoittajiin. Yhteisölliset normit ja toimintatavat tiedostetaan. 
Tiedetään, mistä asioista, miten ja kenen kanssa on sopivaa keskustella. Se tarkoittaa 
myös, että vammaisuudesta keskustelemista rajoitetaan. 

Yhtäältä yhteisö saattaa toimia tukena, mutta toisaalta sillä ei välttämättä ole val-
miuksia kohdata vammaisuutta ja sen mukanaan tuomaa erityisyyttä. John Gilroyn 
ja Eric Emersonin (2016) tutkimustulosten mukaan Australian alkuperäiskansojen 
kehitysvammaiset lapset osallistuivat ikätovereitaan harvemmin perhejuhliin ja kult-
tuuritapahtumiin. Havainto on sama kuin valtaväestön vammaisten ja ei-vammaisten 
välillä. Myöskään tähän tutkimukseen osallistujat eivät havainneet yhteisöllisyyden 
tuottaneen yhteisöön erityistä kykyä hyväksyä erilaisuutta, kuten vammaisuutta. Lä-
hiyhteisön odotukset ahdistavat ja odotusten täyttäminen tuntuu vaativalta. Yhteisön 
hyljeksinnän tunnistaminen tuottaa tuskaa.

”Mutta kaikista eniten, mikä minuun on vaikuttanut on se, että minun sukulaiset on 
pettäneet minut… Minulla on niin paljon, loppujen lopuksi tuomitsevia katseita ollut 
siellä, että ’[Oma nimi, LH] taas ei tee mitään, se on taas työtön, [Oma nimi, LH] taas… siellä 
kotona, ei edes tee [tiettyä työtä, LH], vaikka on sitä sukua.’ [halveksivasti imitoiden]”

”Pientä peittelyä tuli aina välillä että kun ne eivät ymmärtänyt sitä todellisuutta, että 
mitä minulle oli tapahtunut.”

”Vaikka minut on aikoinaan lyöty kylän tyhmimmäksi ihmiseksi.”

Laaja sukuyhteisö luo sekä turvattomuutta että turvaa. Yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, 
että suhteet kaukaisempiin sukulaisiin saattavat korvata suhteita vanhempiin tai 
muihin lähisukulaisiin. Laajassa sukuyhteisössä voi löytyä edes joku, johon vammai-
nen ihminen voi turvautua tai joka arvostaa vammaista ihmistä kaikkine puolineen. 
Tutkimukseen osallistujat puhuvat isovanhempien luona asumisesta, serkuille malli-
na olemisesta sekä sedistä ja tädeistä turvan tuojina, ratkaisujen löytäjinä – ja myös 
rankaisijoina. Tulee esiin yhtäältä tilanteita, joissa kaukaisetkin sukulaiset saavat 
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osallistua lapsen kurinpidolliseen kasvatukseen tai toisaalta tilanteita, joissa he ovat 
merkityksellisiä ihmisiä, joihin voidaan luottaa, jos ydinperhe tai lähisukulaiset eivät 
ymmärrä tilannetta. 

Tutkimukseen osallistujat, jotka asuvat vanhempiensa kanssa tai yksin, mainitsevat 
muutaman kerran lyhyesti parisuhteeseen tai perheeseen liittyviä odotuksia. He tuovat 
esiin elämänkumppanin etsimisen, parisuhteen luomisen, perheen perustamisen tai 
seksuaalisuuden toteuttamisen. On ilmeistä, että lapsuudesta alkanut vammaisuus 
vaikeuttaa intiimiä tutustumista uusiin ihmisiin ja erityisesti tutustumista muihin 
kuin vammaisiin. 

Ympäristön suhtautumisessa näkyy edelleen, että vammaisen elämään ei oleteta 
kuuluvan parisuhdetta tai seksuaalisuutta (Eriksson 2015; Teittinen 2017). Harvaan-
asutulla seudulla asuvia seksuaalivähemmistöjä ja lestadiolaisuuteen liittyvää seksu-
aalisuuden rajaamista sekä saamelaisten naisten asemaa käsitelleissä tutkimuksissa 
on viitteitä, joiden perusteella ajan saatossa muuntuvaan saamelaisuuteen on laa-
jemminkin liittynyt seksuaalisuuden kieltämistä tai peittämistä sekä seksuaalisen 
hyväksikäytön salaamista (Kuokkanen 2004; Peltomaa 2013; Wallenius-Korkalo 2013). 

Puolison tai perheen kanssa asuvien kerronnassa puolison rooli nousee keskei-
seksi. Vammautuminen ja sairastuminen muuttavat paitsi ihmisiä itseään, myös pa-
risuhdetta ja perheen toimintaa, jolloin parisuhde voi paitsi voimistua myös kariutua. 
Puolisoiden merkitys elämänkululle, vammaisen osallisuudelle ja kuntoutumiselle on 
suuri. Silloin, kun puoliso tuottaa apua ja tukea elämään, se helpottaa huomattavasti 
vammaisen arkea ja parantaa elämänlaatua. Kumppanuustuen ohella puolisot otta-
vat asioista selvää, kohentavat perheen taloudellisia mahdollisuuksia, kuljettavat eri 
tilanteisiin ja luovat suhteita vammaisuuden määrittelemän maailman ulkopuolelle. 

5.4. Syrjinnän intersektionaalisuus

Syrjintää on tutkittu ja tulkittu enenevässä määrin intersektionaalisena ilmiönä, 
myös alkuperäiskansojen keskuudessa tai vammaisuuteen liittyen. Yksittäisen tekijän 
kautta syrjintää tarkastellen saadaan puutteellinen kuva syrjinnän muotoutumisesta 
ja myös sen ehkäisemisen keinoista (Kuokkanen 2004). Intersektionaalisuudessa huo-
mioidaan syrjinnän moniperusteisuus ja sen kohdentumiseen vaikuttavien tekijöiden 
keskinäinen dynamiikka (mm. Valkonen & Wallenius-Korkalo 2016; Olsén, Heinämäki 
& Harkoma 2017; Kuokkanen & Sweet 2020). Yleisesti intersektionaalinen tarkastelu on 
liitetty kahden toiseutta tuovan aseman (tässä saamelaisuus ja vammaisuus) yhteis-
vaikutuksiin. Käytän käsitettä laveammin viitaten sillä moninaistenkin tekijöiden 
toiseutta tuottavaan risteysasemaan, jossa tutkimukseen osallistujat elävät. Tällöin se 
on lähellä huono-osaisuuskehän ja kolonialismin kierteen ymmärrystä vammaisten 
alkuperäiskansan jäsenten yhteiskunnallisen aseman taustoista. Risteysasemissa toi-
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seustekijät kohtaavat ja tuottavat kumuloituessaan aseman, joka ei ole yksittäisten 
erilaisuustekijöiden kautta ennakoitavissa.

Sen ohella, että tarkastellaan syrjintää moniperusteisesti yhteisöllisellä tasolla, sen 
yksilötasoinen tarkastelu on erityisen huomioitavaa. Kahden syrjintäperusteen kautta 
yhteisöllisesti tarkastellen toiseuttavat risteysasemat ovat helpommin hahmotettavis-
sa kuin huomioitaessa yksittäisen elämän tilanne- ja syrjintätekijöitä. Yksilötasolla 
elämäntilanteisiin kietoutuu moninaisia asemia, rooleja ja identiteettitekijöitä. Kun 
syrjintä muotoutuu tietyssä ajassa ja tilanteessa, sen saamaan muotoon vaikuttavat 
ympäristö-, yhteisö- ja tilannekohtaiset tekijät yksilö- ja historiallisten tekijöiden ohella 
(myös Allemann & Dudeck 2017). 

Tässä mielessä laveampi intersektionaalisuuden tulkinta sopii hyvin yhteen paitsi 
kolonialismin kierteen myös vuorovaikutteisuutta painottavan vammaiskäsityksen 
kanssa. Situationaalisuuden huomioiminen monitasoisesti ja -tahoisesti syventää 
ymmärrystä ilmiön ja tilanteen yhteisöllisestä muotoutumisesta ja sen sosiaalisista 
yhteyksistä. Sivuuttamatta yksilön persoonallisuuden piirteitä, se auttaa hahmotta-
maan syrjinnän seurauksien laaja-alaista vaikutusta elämänkulun muotoutumiseen. 

Vammaisten saamelaisten kerronnassa korostuu syrjinnän kontekstuaalisuus, 
prosessuaalisuus ja vuorovaikutteisuus. Syrjintä ei toteudu saman erilaisuus-piirteen 
kanssa eläville ihmisille samanlaisena. Sen muotoutumiseen kietoutuvat sekä ympä-
ristön rakenteet, asenteet ja toimintatavat että yksilön tilanteen erityiset piirteet ja 
hänen persoonansa. Vasta näiden tekijöiden vuorovaikutuksessa rakentuva ja ajassa 
muuttuva suhde määrittää syrjinnän saaman muodon ja sen, millaiseksi kokemus 
syrjinnästä muotoutuu.

Kontekstuaalisuuden merkitys korostuu, kun halutaan, tämän tutkimuksen tapaan, 
ymmärtää syrjinnän monimuotoisuutta ja eriytymistä. Lähestymistapa ei ole sokea sille, 
että intersektionaalinenkin syrjintä kumpuaa eri perusteistaan, ja yhteiskunnalliset 
toimet sen poistamiseksi kohdennetaan yleensä kuhunkin perusteeseen erikseen. Ku-
ten aiemmin todettiin, kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa intersektionaalinen 
syrjintä tunnistetaan lasten, vammaisten ja naisten kirjaamisena erityistä huomiointia 
ja erillissuojelua edellyttävinä ihmisryhminä silloinkin, kun sopimuksen pääfokus 
on muuta kautta määrittyvän ihmisryhmän asemassa ja oikeuksissa. Näin on myös 
Alkuperäiskansoja koskevassa julistuksessa.

Tässä tutkimuksessa alkuperäiskansaan kuuluminen ja vammaisuus osoittau-
tuvat yksilötasolla erillisiksi syrjintätekijöiksi siinä mielessä, että niiden voimak-
kaimmat syrjintävaikutukset painottuvat eri elämänalueille ja koetaan eri tavoin. 
Tutkimukseen osallistujat puhuvat niukasti saamelaisuuteen ja vammaisuuteen 
kytkeytyvän syrjinnän yhteisvaikutuksista. He puhuvat niistä pääasiassa erillisinä. 
Vaikka niistä puhutaan erillisinä, ne kietoutuvat elämän rakennusaineina toisiinsa 
ja tuottavat erityisen elämäntilanteen. Molemmat syrjinnän perusteet ovat kuiten-
kin elämässä läsnä.
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”Koska minulla on [vamma, LH], minä en voi tehdä kaikkia, ja ihmiset ei oikein tykkää 
siitä: tämmöiset, jotka on tottunut tekemään jatkuvasti töitä ja näin poispäin, ja sitten 
kun minä olen saamelainen, niin minä olen joutunut senkin takia varomaan vähän, että 
mitä kaikkea minä en kerro.” 

”Sinä olet saamelainen, vähemmistöä, ja sitten jos vielä omistat vamman, sinä olet vielä 
vähemmistöä.” 

Tutkimuksessa tulee ilmeiseksi, että vammaisuuden kanssa elävien saamelaisten 
elämässä myös muut tekijät kuin vammaisuus ja saamelaisuus vaikuttavat syrjin-
nän ilmenemiseen ja sen kokemiseen. Nämä tekijät, kuten yhteiskunnallinen asema, 
sosiaalinen menestyminen, sukupuoli tai muiden perheenjäsenten ja suvun asema 
yhteisössä, eivät välttämättä liity suoraan vammaisuuteen tai saamelaisuuteen. Ne 
ovat kuitenkin yhtä lailla syrjintätekijöitä ja vaikuttavat elämänkulkuun, syrjinnän 
toteutumiseen ja syrjinnän kokemiseen.

Aiemmin käsittelin alkuperäiskansatutkimuksessa esiintuotua ylisukupolvisen ja 
historiallisen trauman todentamisen haasteellisuutta. Ylisukupolvisten kokemusten 
ja syrjityn aseman välinen yhteys on tulkittavissa kerronnasta. Se tulee esiin tavassa, 
jolla muutamissa kerronnoissa kuvataan omaa lapsuutta ja edellisten sukupolvien 
kokemuksia sekä omia vastoinkäymisiä tai kasvuympäristöä. Lapsen tukeminen ja van-
hemmuus ovat vaativaa traumatisoivissa olosuhteissa. Vanhemmat ihmiset välittävät 
nuoremmilleen kannattelevan kulttuurisen tiedon ohella myös tietoa epäoikeuden-
mukaisuuksista, joiden toteutumista ei voitu estää. Ylisukupolvisuus ilmenee joiden-
kin tutkimukseen osallistujien elämässä lapsuuteen liittyvinä riskitekijöinä, kuten 
vanhempien tai läheisten ihmisten alkoholiongelmina, heidän vaikeutena huolehtia 
lapsesta tai väkivaltana. Kun nämä yhdistyvät vammaisuuteen, ne vahvistavat syrjityksi 
tulemisen todennäköisyyttä ja kaltoinkohtelun kokemus voimistuu, kun lapsi ei saa 
osakseen huolenpitoa tai kokee väkivaltaa.

”Niin minä olin makaamassa lattiassa ja [sukulainen, LH] pisti [vaatteen, LH] minun 
päälle ja istahti siihen kännipäissään… [toinen sukulainen, LH] tuli siihen sitten sano-
maan, että ’Älä istu sen päällä, se saattaa tukehtua.’” 

Useampi osallistujista oli ollut ajoittain tai pääasiassa sijoitettuna kodin ulkopuolel-
la. Näitä sijoituksia ei sinällään moitita, mutta niihin johtaneita yksilötasoisia syitä 
ei välttämättä hyväksytä. He tunnistavat kodin ulkopuolella asumisen taustalta paitsi 
vammaisuutta myös omaa toimintaansa, mikä kuvastaa lasten tapaa syyllistää itseään 
erilaisuudestaan, ympäristön puutteista ja läheisten käytöksestä. (Myös Herring ym. 
2015.) Aikuisempana tutkimukseen osallistujat ovat jossain määrin tunnistaneet, ettei 
kodin ulkopuolella asumisessa kyse ollut yksinomaan vammaisuudesta. Kyse oli myös 
muista lapsuuden ympäristön olosuhdetekijöistä.
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”Ei ollut helppoa [vanhemmallakaan, LH]… minä kun olin kaiken lisäksi semmoinen 
energinen lapsi… pieni ongelmalapsi… sitten kun [vanhempi, LH] oli suhteellisen kova 
ottamaan alkoholia.” 

”Tuommoinen syy … minusta se on aika paksua tekstiä… ja vielä [vanhemmalta, LH], 
mutta… villi nuori olin silloin pikkulapsi.” 

Kerrontaa kuunnellessa on ilmeistä, että kyse on haasteellisista ylisukupolvisista 
elämäntilanteista sekä vammaisuuteen liittyvien erityispiirteiden ja -tilanteiden 
kietoutumisesta yhteen. Asuin- tai sijoituspaikka oli toisinaan saamelaisyhteisön 
sisällä. Toisinaan taas sijoitus saattoi merkitä myös eroa kulttuurista. Lapsen koke-
muksessa kulttuurisuus jäi tilanteessa vaille merkitystä, jos muut olosuhdetekijät ja 
ihmissuhteet työnsivät pois kotiympäristöstä ja uudessa ympäristössä sai osakseen 
hyväksyntää.

Tutkimukseen osallistujat tunnistavat tai ainakin aavistelevat kokemustensa 
ylisukupolvisuutta. Moninkertaisen syrjinnän kohteeksi jo lapsuudessaan joutuneet 
reagoivat saamaansa kohteluun hyvin eri tavoin. Jos yksittäinen ihminen ei tunnista 
syrjinnän taustatekijöitä, huono-osaisuus voi periytyä huomaamattomasti. Se on totut-
tu tapa elää. Toisaalta syrjintätekijöiden tunnistaminen johtaa haluun estää tilanteen 
tai esimerkiksi käyttäytymistavan periytyminen. Yksittäisen ihmisen ei kuitenkaan ole 
helppoa puuttua ylisukupolviseen syrjintäkierteeseen. Lapsuudessa koetun aggressiivi-
sen käytöksen toistumisen estäminen edellyttäisi enemmän tukea kuin he ovat saaneet. 
Eräs tutkimukseen osallistuja on lapsuudessaan kokenut väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. 
Hän kuvaa seuraavassa tapaansa hallita aggressiivisia tunteitaan.

”Huuda turhautuminen pois tyynylle tai lyö seinään tai jotain, mutta aina ollut mielessä 
semmoinen, älä kuitenkaan…”

Elämäntilanteeseen ja -tapaan kytkeytyviä syrjintää vahvistavia tekijöitä näkyy ai-
kuiselämässä. Alkoholin käyttö tulee muutaman kerran esiin vammautumiseen tai 
vammaan sopeutumiseen liittyvissä elämänvaiheissa. Se ilmentää sekä osallisuuden 
hakemista että osallisuuden tavoittamisen haasteellisuutta. Alkoholi liittyy sosiaali-
siin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin, joista ei haluta luopua tai se yhdistetään elämän 
vaikeisiin vaiheisiin ikään kuin lohtua tuovana asiana. 

”Voisi sanoa, että minä olin vajoamassa masennukseen ja se olisi vienyt minut mennes-
sään.” 

Miesten ja naisten esiin nostamassa syrjinnässä näkyy yksilöllisten erojen ohella myös 
sukupuoleen liittyvää vaihtelua. Syrjinnän erilaisuus liittyy laajemmin elämän ja elä-
mästä kerronnan erilaisuuteen. Molempien sukupuolten kerrontaa yhdistää työelämä-
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keskeisyys ja ratkaisujen löytämisen pakko. Sukupuolittuneet odotukset elämänkululle 
näkyvät kuitenkin kerronnassa (myös Olsén, Heinämäki & Harkoma 2017, 159–164). 
Miehet eivät korosta sukupuoltaan ratkaisuihinsa vaikuttavana tekijänä tai elämänsä 
reunaehtojen rakentajana. He asettuvat kuitenkin melko perinteiseen miehen rooliin 
kertoessaan vammaisuuden mukanaan tuomasta taloudellisesta tiukkuudesta, perin-
teisten elinkeinojen harjoittamisen merkityksellisyydestä sekä työhön paluun tärke-
ydestä taloudelle. Miehet tuovat esiin puolisoilta saadun avun ja tuen merkityksen, 
mutta he eivät kuvaa naisten valintojen rajoittavan heidän valintojaan. 

Naisten kerronnassa näkyy heidän itseltään edellyttämä vahva ja monialainen 
toimijuus sekä sukupuolille asettuvien odotusten erilaisuus. Saamelaisten naisten 
asemaa on pidetty perinteisesti vahvana. Perinteisen elämäntavan ankaruus on edel-
lyttänyt kaikkien yhteisön jäsenten osallistumista täysipainoisesti ja -valtaisesti yh-
teisön elinehtojen turvaamisen. Elämäntavan murros, rahatalouteen siirtyminen ja 
kristinuskon vahvistuminen ovat muuttaneet perinteistä asetelmaa. Naisten asema 
on täyttynyt uusin ja osin ristiriitaisin odotuksin. (Kuokkanen 2004) Muiden ihmis-
ten käsitykset naisen asemasta, ristiriitaisinakin, viitoittavat naisten elämänkulkua. 
Sukupuoleen kiinnittyneet odotukset ja odotusten haastaminen limittyvät naisten 
elämänvalintoihin.

Erityisesti varttuneempien naisten kerronnassa näkyy, kuinka vanhemmat ovat 
vaikuttaneet tai pyrkineet vaikuttamaan puolison valintaan ja opiskelupäätökseen. 
Perheen yhteisistä asioista päätettäessä perheen valinnoilla on vaikutus naisten mah-
dollisuuksiin valita. 

”Mutta jäi koulut kesken, isä oli sitä mieltä, että ei kun naimisiin.” 

”[Vanhempi sanoi, LH] Se ei tarvitse lähteä, tytöt ei lähde mihinkään [kouluun, LH]” 

On liian yksioikoinen tulkita, että naiset vain joko alistuisivat asemaansa tai olisivat 
vallanpitäjiä. On myöskin liian yksioikoista tulkita, että edellä kuvattujen kokemusten 
heijastamat asenteet pyyhkiytyisivät pois yhden sukupolven aikana. Ihmiset luovat 
asemaansa huomioiden ja muokaten elämäntilanteensa reunaehtoja ja mahdolli-
suuksia sekä muita ihmisiä, kukin omalla tavallaan. Osa naisista haastaa heille osoi-
tettua asemaa ja toimii toisin. (Myös Rantala 2016) Toisilla omaehtoisten valintojen 
tekeminen vahvistuu iän myötä tai tilanteissa, joissa he saavat tukea muilta naisilta. 
(Myös Kuokkanen 2004) Naiset keksivät omia tapojaan luovia ja lunastaa paikkaansa. 
Odotusten vastaisten ratkaisujen läpiviemisen todetaan vaativan naisilta enemmän 
ponnisteluja kuin miehiltä. 

”Ne, ne vasta sisua kasvatti ne miehet, minuahan ette nujerra… kävin välillä [yksin, LH] 
itkemässä, kuinka vääryys on vallalla ja sitten vaan jatkoin.” 
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”Minua saa nyt hakata, minua saa alistaa, mutta minä sitten näytin, että ei käy [nau-
rahtaa]. Ja kyllä minä olen nyt tässä tilanteeseen ihan onnellinen.” 

Yhteisölliseen kulttuuriin liittyy myös se, että yhteisö luo yksilöille kuvaa hyväksy-
tystä ja oikeasta elämäntavasta. Iäkkäämmät osallistujat kuvaavat elämäntilanteita, 
-muutoksia ja -valintoja, joissa heidän elämäntapansa poikkeaa tavanomaisimmasta. 
He korostavat oman päättäväisyyden merkitystä elämässä. Päättäväisyys ilmentänee 
osaltaan saamelaisuuteen liitettyä pärjäämistä ja vaikeuksista vaikenemista (mm. 
Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Miettunen 2019). Pärjääminen tai vaikeuksien pitäminen 
omana tai ääneen lausumattomana tietona voi vielä korostua vammaisuuden haas-
taessa omaa hyväksyttävyyttä (mm. Ahponen 2008). Kerrotaan, että on vain jaksettava 
jatkaa ja nieltävä surunsa ja kiukkunsa. 

”Niistähän ei kyllä puhuttu mitä kotona tapahtui…. Minä luulisin, että ne jäävät ehkä 
tuonne piiloon, tuommoiset yhdenlaiset asiat.”

Vastoinkäymisten ja vaikeuksien yksityisyydestä puhuvat myös nuoremmat tutkimuk-
seen osallistujat. Nuoremmille ei välttämättä ole muotoutunut sitkeyttä, eikä luotta-
mus selviämiseen ole yhtä vahva kuin vanhemmilla. Oma, erityinen, tapa elää tuntuu 
ainoalta mahdolliselta, mutta se ei välttämättä saa hyväksyntää lähiympäristöltä. 
Tämä on yksi tekijä, joka houkuttelee nuorempia vaihtamaan elämänympäristöä, va-
likoimaan kenen kanssa kommunikoi ja rajoittamaan kanssakäymistä lähiyhteisöön 
tai lähiyhteisössä.
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6. 
Selviytyminen

Lean dovdan ahte mii eat gula
eahke oaččo oidnot
muhto dáđi eambo mii dáistalit ja buktit ovdan máttuideamet

olen tuntenut että me emme kuulu
emmekä saa näkyä
mutta sitä enemmän taistelemme ja tuomme julki juuriamme

- Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki -

Tässä luvussa paneudutaan syrjinnän vastavoimiin. Tutkimukseen osallistujat kertovat 
keinoistaan selviytyä elämän arkisista ja erityisistä tilanteista sekä sopeutua vallitseviin 
ja muuttuviin olosuhteisiin. Selviytymisen ja sopeutumisen keinot rakentuvat tilanne- 
ja yksilökohtaisesti. Toisten ihmisten ja yhteisöjen tuottaman sosiaalisen tuen ohella 
(6.1.) ja osin siihen liittyenkin merkitykselliseksi koettu tekeminen (6.2.) tukee tilanteesta 
selviämistä tai siihen sopeutumista. Tutkimukseen osallistujien selviytymistä tukevat 
myös vaikuttaminen (6.3.), jonka tarpeeseen on havahduttu omakohtaisesti, sekä hen-
kilökohtaisen toimijuuden muotoutuminen omaan tilanteeseen soveltuvaksi (6.4.).

6.1. Sosiaalinen tuki

Sosiaalinen tuki rakentuu ihmissuhteissa ja ihmisyhteisöissä. Sosiaalisen tuen verkos-
toilla tarkoitetaan laajasti niitä tahoja, joista ihminen voi hakea tiedollista, toiminnal-
lista, taloudellista tai tunnepohjaista apua elämäänsä (Cohen, Underwood & Gottlieb 
2000; Kumpusalo 1991). Tuen saaminen on sosiaalisiin verkostoihin mahdollisesti 
liittyvä piirre, mutta yhtä hyvin verkostot voivat tuottaa elämäntapoja, joita ei ylei-
semmin yhteisöissä tai yhteiskunnassa pidetä suotavina. Sosiaaliset verkostot voivat 
myös hylkiä jäsentään, kuten edellisessä syrjintää käsitelleessä osuudessa tuli esiin. 
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Sosiaaliset verkostot muodostuvat sekä olemassa- ja käytössäolevista suhteista että 
suhteista, jotka voidaan oletettavasti ottaa käyttöön tarvittaessa. Sosiaalisen verkoston 
suhteet voivat olla hyvinkin läheisiä ihmissuhteita. Tuolloin merkityksellistä on, että 
kyseessä on juuri kyseinen tai kyseiset ihmiset. Yhtä lailla verkostossa voi olla suhteita 
instituutioihin tai auttaviin tahoihin, yhteisöihin ja niiden jäseniin tai ammattikun-
tien tai uskontojen edustajiin. Silloin yksittäinen ihminen tai hänen persoonansa ei 
ole suhteen merkitykselle yhtä keskeinen. 

Sosiaaliseen tukeen tiedetään liittyvän puskuri vaikutus (buffer effect), mikä tar-
koittaa sosiaalisen tuen suojaavaa vaikutusta elämän vastoinkäymisten negatiivisilta 
seurauksilta. Puskurivaikutus liittyy esimerkiksi sairastumiseen niin, että sosiaalisen 
tuen on todettu olevan yhteydessä onnistuneeseen kuntoutumiseen (mm. Kumpusalo 
1991; Somerkivi 2000). Sosiaalinen tuki kattaa niin puhetta, tekoja kuin läsnäolon mah-
dollisuutta ja kuulumisen tunnetta (mm. Hokkanen 2014b). Yksittäinen sosiaalinen 
suhde voi sisältää toiminnallista, taloudellista, tiedollista ja emotionaalista tukea tai 
kattaa näistä vain jonkin alueen. Tuen laajuus ei suoraan määrittele sitä, miten mer-
kittävä kyseinen suhde on tietyssä tilanteessa. 

Sosiaalisen tuen verkostot eivät ole staattisia. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitos-
sa tehtiin parikymmentä vuotta sitten lukuisia tutkimuksia kansalaisten sosiaalisen 
tuen tuottamisen tavoista. Tutkittiin sekä kansalaisten yleistä että erityisesti joihinkin 
vammaisryhmiin kuuluvien ihmisten tuen tuottamisen strategioita. (Mm. Eronen ym. 
1999; Wikman 2000.) Havaittiin, että vammaisten sosiaalisen tuen verkostot eroavat vä-
estön yleisistä verkostoista ja verkostot poikkeavat toisistaan myös eri vammaisryhmi-
en kesken. Sosiaaliset verkostot vaikuttavat olevan hyvin sensitiivisiä väestöryhmien 
elämäntilanteiden erilaisuudelle. Vammaisten kohdalla yhteistä vaikutti olevan, että 
perhesuhteiden merkitys tuen tuottajina korostuu ja vammaisuus tuottaa tarvetta vi-
ranomais- ja vertaisverkostoille. Vammaisuus myös altistaa riskille jäädä sosiaalisen 
tuen ulkopuolelle (mm. Somerkivi 2000; Ahponen 2008; Martin 2016).

Aiemmin esitellyssä kansainvälisessä tutkimuksessa, kuten myös saamelaisia koske-
vassa tutkimuksessa, on tullut esiin kolonialismin rapauttava vaikutus alkuperäiskan-
sojen yhteisöllisyyteen, ja siten myös sosiaalisen tuen tuottamiseen (mm. Laatu 1997; 
Gilroy 2012; Weaver 2015). Toisaalta saamelaisia koskevissa tutkimuksissa on kuitenkin 
toistuvasti havaittu yhteisöllisen tuen jatkuvuutta (Miettunen 2012; Uttjek 2016; Mel-
bøe ym. 2016a). Yhteisöllisen tuen elvyttäminen ja tietoinen hyödyntäminen on myös 
hyväksi tunnistettu tapa tuottaa alkuperäiskansoille adekvaattia ja kansan itsemää-
räämisoikeutta myötäilevää tukea (mm. Herring ym. 2013; Allemann & Dudeck 2017). 

Petri Kinnunen (1998) jakoi väitöskirjassaan sosiaalisen tuen verkostot viiteen 
tyyppiin. Tyyppien mukaan verkostot voivat koostua (1) pääosin ydinperheestä, (2) 
ydinperheestä, ystävistä ja lähisuvusta, (3) pääsääntöisesti viranomaisista sekä (4) laa-
ja-alaisesti perheestä, ystävistä, suvusta ja viranomaisista. Näiden lisäksi on ihmisiä, 
jotka (5) jäivät tukiverkostojen ulkopuolelle. Hyödynnän Kinnusen sosiaalisen tuen 
verkostojen luokittelua seuraavassa analyysissä. 
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Tutkimukseen osallistujien sosiaalisen tuen verkostot olivat kokeneet vammau-
tumisen tai elämänkulun myötä murroksia. Verkostojen muutos liittyy luonnollisena 
asiana elämäntilanteiden muuttumiseen, mutta vammaisuus tai vammautuminen 
tuottaa niihin myös erityistä muutospainetta. 

”[huokaisee] No alussa, ei ollut mitään. Sitä aivan puilla paljailla … se vaatii rahaa aika 
paljo että lähdet kuntouttamaan itseäsi… Mutta minä koin itseni aivan yksinäiseksi. 
Kaverit jätti, kaikki jätti että niin, minä jäin, minun perheen [vastuulle, LH] … se helvetti 
alkoi silloin, kun [vammauduin, LH] ... mutta nyt siitä on päästy näin pitkälle.”

Vammautumisen alkuvaiheessa tukiverkostot rakentuvat uudelleen, mikä ensivai-
heessa tarkoittaa usein aiempien verkostojen karsiutumista, kuten edellinen kertoja 
kouriintuntuvasti kuvaa. Verkoston jäsenet eivät osaa tai halua kohdata uuteen elämän-
tilanteeseen joutunutta tuttavaansa vaan jättävät hänet yksin. Vammaisuuteen liittyy 
ennakkoluuloja ja vammaisuuden kohtaamista pelätään tai aiemmalta sosiaaliselta 
suhteelta kaikkoaa sosiaaliseen vaihdantaan pohjautuva peruste. Vammautunut hen-
kilö voi kokea, että hän muuttuu aiemmille tuttavilleen hyödyttömäksi.

Tämänhetkinen tilanne on edellisen otteen kertojalle, kuten suurimmalla osalla 
osallistujista, aiempia elämänvaiheita seesteisempi. Elämänarvoissa on kenties ta-
pahtunut muutosta ja ihmissuhteet ovat muotoutuneet uudelleen, osin aiempienkin 
suhteiden elpyessä. Edellisen kertojan nykyisessä tukiverkostossa esiintyvät perhe, 
läheiset, suku, ystävät, järjestöt, ammattilaiset ja sosiaalinen media. Noin puolella 
tutkimukseen osallistujista tukiverkosto kattaakin lähes kaikkia näitä tahoja. Nämä 
verkostot vastaavat Kinnusen laaja-alaista sosiaalisen tuen verkostoa (4). 

Tätä tulosta ei voida yleistää koskemaan kaikkia saamelaisia vammaisia, koska 
elämäntilanne valikoi sitä, ketkä ottavat osaa tutkimuksiin. Raskaassa elämäntilan-
teessa pyyntö osallistua tutkimukseen tavoittaa ihmisen epätodennäköisemmin kuin 
seestyneessä elämänvaiheessa ja, vaikka tutkimuksesta saisikin tietoa, vaikeassa elä-
mäntilanteessa siihen osallistuminen on epätodennäköisempää. Useat kertovat aiem-
pien elämänvaiheiden nykyistä korostuneemmasta eristäytymisestä ja yksinäisyyden 
kokemuksesta. He arvioivat, ettei heillä olisi tuolloin ollut mahdollisuutta, jaksamista 
tai rohkeutta ottaa osaa tutkimukseen. 

”Jos olisit [aiemmin, LH] kysynyt tähän tutkimukseen, en olisi välttämättä vastannut 
puhelimeenkaan.”

Nykyiset laaja-alaiset tukiverkostot kattavat yleensä sekä suomalaisia että saamelaisia 
tahoja ja ihmissuhteita. Laajan tukiverkoston omaavat hakevat verkostoja tietoisesti ja 
panostavat niiden ylläpitoon. Palveluiden saanti, mielekkään elämän saavuttaminen 
ja elämässä eteenpäin pääseminen edellyttävät laajaa tukea. Kultakin taholta haetaan 
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apua, tukea, osaamista ja tietoa tiettyihin elämän alueisiin ja tuen tarpeisiin. Laaja tu-
kiverkosto tarkoittaa yleensä myös sitä, että suhteiden syvyys vaihtelee. 

Tällaisen tukiverkoston vastoinkäymisiltä suojaava vaikutus on hyvä. Laaja-alaiset 
sosiaaliset verkostot omaavat tutkimukseen osallistujat ovat pärjääjiä. Erona Kinnusen 
tutkimukseen, joka koski valtaväestöä, on suvun tulkinta. Laajat tukiverkostot omaaville 
tämän tutkimuksen osallistujille suku kattaa verisukulaisuuden ohella asuinaluetta 
ja omaa kieli- tai elinkeinoryhmää. Laajan ja monipuolisen verkoston nykyään omaa-
villa oli alun perin suhteellisen hyvin sosiaalista pääomaa, ja he ovat sitä kartuttaneet 
esimerkiksi työuransa ja aiempien verkostojensa välityksellä. 

”Tuttu soittaa minulle, että ’Nyt on kuule täällä [lääkäri, LH] käymässä … Pääsetkö?’ 
Minä, että varmasti.”

”No minä olen kehittänyt [selviytymisen tavan, LH] itse, kun [sukulainen, LH] ehdotti.” 

”Sukulaiset auttavat. Voin heille soittaa, jos tarvitsen apua…. On turvallista, kun on joku 
kelle voi soittaa… käy Auttaja Aslak [saamelaiserityinen kotipalvelu, LH] ... kun on yksin 
kaamosaikaan, on mukava, että joku käy.” 

Kaikkien tutkimukseen osallistujien verkostot eivät ole monipuolisia, vaikka niissä 
toistuukin vammaisuuden mukanaan kantamia erityispiirteitä, kuten verkoston laaje-
nemista kattamaan ammattilaisia ja viranomaisia. Tutkimuksessa ei tule esiin elämän-
tilanteita, joissa julkista apua ei olisi lainkaan käytetty. Kaikkien kohdalla vammaisuu-
teen, vammautumiseen tai kuntoutukseen liittyi julkisten palveluiden tarvetta. Tämä 
erityisyys huomioiden, noin kolmasosalla osallistujista tilanteet muistuttavat lähinnä 
Kinnusen luokituksen ydinperhe-tyyppiä (1), joskin jälleen, valtaväestöön verrattuna, 
perhe ymmärretään usein ydinperhettä laajemmin (2). Nämä verkostojen tyypit ovat 
tässä tutkimuksessa hyvin lähellä toisiaan.

”Suku on ympärillä tiiviisti. Ei ne hylkää.” 

Virallisten tahojen tuki esitetään näissä verkostoissa ohuena, yksipuolisena tai staattise-
na, jolloin joustavin tukiverkosto muotoutuu perheestä ja suvusta. Näissäkin tilanteissa 
julkisten palveluiden tuki todetaan tarpeelliseksi, vaikka läheissuhteiden merkitys on 
kokemuksissa selvästi korostunut. 

Osalla osallistujista perheen ja suvun tukiverkostot ovat aiempaan elämäntilan-
teeseen verrattuna valikoituneemmat. Nämä osallistujat tuottavat enemmän puhetta 
tukiverkoston ongelmakohdista, etäisyydestä lähisukulaisiin, yksinäisyyden kokemuk-
sista sekä käsittelemättömistä vaikeuksista. Tarvittavan avun tavoitettavuus vaikeutuu 
erityisesti, kun niukka yhteydenpito perheeseen ja sukuun yhdistyy liian vähäiseksi 
koettuun viralliseen tukeen. 
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Suhteiden tämänhetkinen rajaaminen suvun tai ydinperheen yksittäisiin jäse-
niin liittyy aiempiin kokemuksiin läheisverkostoista. Verkostoilta ei ole saatu tukea 
tai saatu kohtelu on koettu negatiiviseksi ja hyvinvointia heikentäväksi. Kokemukset 
ovat vieraannuttaneet perheenjäsenistä ja sukulaisista. Verkostoja rakennetaan uusiin 
ystäviin ja tuttaviin, joilla ei ole kiinnekohtia ihmisen aiempaan elämänkulkuun ja lä-
hiyhteisöihin. Verkoston muodostavat valikoituneet tahot, joihin haetaan täydennystä 
vasta tarpeen niin edellyttäessä.

”Minulla on mahtavia ystäviä… kirjoitellaan, soitellaan… Enkä minä siellä [asuinpai-
kassa, LH ] niin, en minä kylästele missään… Enkä minä ole heidän [perheen, LH] kanssa, 
ne on kuin vieraita.” 

Verkoston kapeus korostaa olemassa olevien suhteiden merkitystä. Mikäli kapeasta 
verkostosta yksittäinen suhde katkeaa, menettämisestä selviäminen on haasteellista. 
Valikoituneemmat verkostot tuottavat myös riittämättömän sosiaalisen pääoman 
omien oikeuksien tunnistamiseen tai niistä kiinnipitämiseen. Usein tuodaan suoraan 
tai vihjaavasti esiin, että tilanne voisi olla parempikin, jos olisi luotettavia tahoja, joille 
voisi elämänsä kipeitä asioita avata. 

Kun yhteydet omaan perheeseen ja sukuun ovat heikot tai tuottivat aiemminkin 
ristiriitaista tukea, ammattilaisilta saatiin tai ainakin haettiin tukea. Ammattilaiset 
olivat yleensä saamelaisyhteisön ulkopuolisia. Näissä tilanteissa muotoutuvat verkos-
tot vastaavat Kinnusen valtaväestöä koskevan tutkimuksen tuloksien virallistajia (3), 
ja niissä on kuultavissa kaipuu laajempaan viralliseen tukeen. Saamelaista kulttuuria 
pidetään valtaväestön kulttuuria yhteisöllisempänä. Erityispiirre suhteessa Kinnu-
sen tutkimuksen virallistajiin onkin saamelaisen vammaisen eläminen kulttuurin 
yhteisöllisen tuen marginaalissa. Tämä voi tuottaa yhteisöllisen kulttuurin jäsenelle 
korostunutta kuulumattomuuden tunnetta. 

”No mitä minä kaikista eniten tarvitsen, välillä seuraa… pelkästään tsekkaamassa, että 
miten menee, että pysyy henkinen puoli kunnossa, sitten tietenkin kauppa, josta ruokaa 
ja sitten verikokeet pitää kanssa hoitaa ja lääkkeet.” 

”[Tarvitsisin, LH] keskusteluapua että pystyy asioista puhumaan luottamuksellisesti.” 

Muutama osallistuja kuvaa erityisen korostuneesti tapaa pitää ydinperheeseen, väki-
valtaan tai vammaisuuteen liittyvät vaikeat asiat omana tietonaan. Toisinaan asioiden 
yksinäiseen käsittelemiseen liittyy jo lapsuudessa omaksuttu tapa, johon on myötä-
vaikuttanut erkaantuminen lähimmästä perheestä. Näillä tilanteilla on nähtävissä 
yhteyttä aiemmissa luvuissa käsiteltyyn ylisukupolviseen traumatisoitumiseen ja 
traumaattisten kokemusten intersektionaalisuuteen, jota pärjäämisen ja vaikene-
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misen eetos individualisoi. Ihmis- tai yhteisösuhteissa koetut pettymykset tuottavat 
varovaisuutta tai epäluottamusta. 

”Minä olen hyvin semmoinen varovainen, ja en minä luota. Ihmistä on [kohdeltu väärin, 
LH] niin monesti… Itsellä, jos katsoo, on niitä luotettavia ihmisiä hyvin vähän.” 

Yleisemminkin kerronnoissa on havaittavissa, että omien ongelmien jakaminen ei ole 
tuttu toimintatapa. Tilanteen jakamisen vaikeus voi olla yhteydessä vammautumisen 
mukanaan tuomaan elämän ja yhteisöllisen aseman uudelleenmuotoutumiseen. Useat 
osallistujat liittävät piirteen myös perinteiseen saamelaiseen elämäntyyliin ja menta-
liteettiin. Toisessa yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa tämän tapainen vaikeneminen 
on liitetty myös kolonialismin tuottamaan opittuun toiseusasemaan (mm. Olsén, Hei-
nämäki & Harkoma 2017, 159–164) tai tässä tutkimuksessa kolonialismin kierteeksi 
aiemmin nimettyyn ilmiön selitystapaan. 

Oletettavasti sanoilla vaikenemiseen liittyy myös riski tulla väärinymmärretyksi 
omassa lähiyhteisössään, kun yhteisöön ei ole rakentunut ymmärrystä vammaisuu-
desta. Vaikeasti kohdattavasta ja sanoitettavasta asiasta vaietaan. Toiseuden ja vie-
rauden kokemus omassa yhteisössä tai lähiyhteisön taholta tulleen kaltoinkohtelun 
kokemus johtaa eristäytymiseen tai etäisyyden hakemiseen. Kinnusen luokittelussa 
ryhmä on nimetty vaille tukea jäävien (5) tilanteeksi. Kinnusen valtaväestöä koskevan 
tutkimuksen lisäksi vaille tukea jäävät on tunnistettu myös vammaisryhmiä koske-
neissa erillistutkimuksissa. Myös tämän tutkimuksen kaksinkertaisessa vähemmis-
töasemassa elävät vammaiset saamelaiset kertovat tilanteista, joissa tutkimukseen 
osallistuja ei koe saavansa tukea laajentuneelta läheisverkostoltaan eikä julkisilta 
palveluilta. Läheisten verkoston tuen puuttuessa, odotukset virallisen tuen laatuun 
ja laajuuteen latautuvat suuremmilla odotuksilla. Näissä tilanteissa niissäkään ei 
tulla riittävästi kuulluksi. Tukea vaille jäävien verkostojen ohuus ja epävakaus ulot-
tuivat usein jo lapsuuteen. Oletetut tukiverkostot ovat osoittautuneet tositilanteessa 
olemattomiksi.

”Totesin että minulle [läheinen ihminen, LH] tulee auttamaan siihen, ja sitten se ei tullut.” 

Aiemmat elämänkokemukset nostavat avun hakemisen kynnystä korkealle erityisesti, 
jos hylkäämisen kokemuksia liittyy luotettuna pidettyihin ihmissuhteisiin. Edellinen 
kertoja kuvaa luottamuksen menettämisen pohjakosketusta. Kun pohjakosketusta seu-
raa muita yksinjättämisen tai ymmärtämättömyyden kokemuksia, verkostojen uudel-
leenrakentuminen edellyttää pitkäjänteisyyttä. Menetetyn luottamuksen palautuminen 
vaatii aikaa ja työstämistä. Ydinperhesuhteiden tai laajentuneen perheymmärryksen 
mukaisten suhteiden tai niiden puuttumisen merkitys korostuu saamelaisilla vammai-
silla kuten vammaisilla yleensäkin. Ymmärtävä ja taidokas perhe ja suku kompensoi 
muuta puuttuvaa sosiaalista tukea. Niiden puute taas korostaa viranomaisten ja am-
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mattilaisten merkitystä selviytymiselle. Ammattilaisten luona palveluissa asioitaessa 
ihmisen kuulluksi tuleminen edellyttäisi erityisen turvalliseksi koettua palvelua. 

Perhe- ja sukusuhteiden sekä viranomais- ja ammattilaissuhteiden ohella tukea 
tuottaa välittävä tai kolmas sektori, joka tulee kerronnassa esiin lähinnä järjestöjen 
kautta. Lähes kaikki osallistujat kertovat tuen muodoista, joiden taustalla on jokin 
vammaisjärjestö. Järjestöjen ylläpitämistä verkostoista ja palveluista saadaan niin 
tietoa, neuvoja, kuntoutusta kuin vertaistukea. Järjestöjen asema tuen tuottamisen 
verkostoissa on näkyvämpi kuin Kinnusen tutkimuksessa ja vastasi paremmin tutki-
muksia, joita on tehty eri vammaisryhmiin kuuluvien ihmisten saamasta sosiaalisesta 
tuesta (esim. Somerkivi 2000; Wikman 2000). Vertaistukijärjestöjen kautta on löydetty 
väylä palveluihin, opittu vamman kanssa elämisen taitoa, vahvistettu itsetuntoa ja 
muodostettu uutta identiteettiä.

Tutkimukseen osallistujat eivät kertaakaan mainitse, että vammaisjärjestöissä 
olisi tunnistettu saamelaisen kulttuurin erityisyyttä. Tätä ei myöskään kerrottu kaivat-
tavan tai odotettavan. Vammaisten saamelaisten keskinäisistä verkostoista vaikuttaa 
olevan puute. Jos vammaisten saamelaisten verkostoja lähdettäisiin luomaan, tämän 
tutkimuksen perusteella niiden olisi hyödyllistä linkittyä yleisiin vammaisjärjestöihin. 
Vammaisjärjestöihin kertynyt tieto koskien vammaisuutta ja vammaisena elämistä 
on merkityksellistä myös saamelaisille. (Myös Weaver 2015, 155) Vammaisuuden ja saa-
melaisuuden yhtäaikainen käsittely hyödyttäisi niin saamelaisyhteisöjen vammais-
ten oikeuksien tuntemusta kuin vammaisjärjestöjen alkuperäiskansojen oikeuksien 
tuntemusta. 

Tutkimukseen osallistujat eivät puhuneet saamelaisten totuus- ja sovintokomissi-
osta, mutta he kertovat sosiaalisen tuen puuttumisesta erityisesti tilanteissa, joilla oli 
selkeä yhteys totuus- ja sovintokomissiossa mahdollisesti käsiteltäviin asioihin. Kolo-
nialismin vaikutusten ja sukupolvelta toiselle välittyneen surun ja huono-osaisuuden 
käsittely vaatii erityistä osaamista. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiotyöskentelyä 
on valmisteltu vuodesta 2017, komission nimeäminen vaati aikaa ja lokakuussa 2021 
Valtioneuvosto asetti Saamelaisten totuus- ja sovintokomission. Komission työskentelyä 
suunnitellaan jatkettavan ainakin vuoden 2023 loppuun3. Totuus- ja sovintokomissio-
työskentelyn huolellinen toteuttaminen on vaativampaa ja vie enemmän aikaa kuin 
osapuolet työskentelyn alkuvaiheessa tunnistivat. 

Parhaimmillaan sovintoprosessissa voidaan saavuttaa menneisyyden käsittelymah-
dollisuuksien ohella erityisesti tulevaisuuteen suuntaavia toimenpiteitä. Toimenpiteillä 
purettaisiin kolonialistisia käytäntöjä ja ehkäistäisiin niiden uudelleenrakentumista. 
Keskinäisen luottamuksen ja aidon vuorovaikutuksen ohella toimenpiteiden suun-
tautuminen myös tulevaisuuteen on onnistuneen työskentelyn ydin. Suomalaisen 
yhteiskuntapolitiikan poukkoileva päätöksenteko saamelaisille merkityksellisissä 
asioissa, toistuva alkuperäiskansaoikeuksien polkeminen ja kattavan osallistamisen 

3 Ajantasaisen tiedon löydät esimerkiksi https://vnk.fi/saamelaisasioiden-sovintoprosessi
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sivuuttaminen ovat luoneet uhkia totuus- ja sovintokomissiotyön onnistumiselle ja 
luottamus sen onnistumiseen on paikoin ollut horjuvaa (Kuokkanen 2020). 

Totuus- ja sovintokomissiotyöskentelyn vaativuus lienee sukua arkaluontoisiksi 
koettujen ja syrjintää tuottavien asioiden yleisemmälle yhteisöllisen käsittelyn haas-
teellisuudelle. Vaikeuksien ja vastoinkäymisten sävyttämissä elämäntilanteissa ja 
-kuluissa kääntyminen saamelaisyhteisön puoleen ei ole yhteisön sisäiseen vähem-
mistöön lukeutuville itsestään selvästi ensisijaiseksi tai mahdolliseksi koettu vaih-
toehto. Tukeutumista saamelaisyhteisöön vaikeuttaa kokemus, että vammaisena ei 
tule yhtäältä yhdenvertaisesti kohdatuksi ja toisaalta erityisyydessään huomioiduksi. 

6.2. Merkityksellinen tekeminen

Ihmis- ja yhteisösuhteiden ohella toinen keskeinen selviytymisen tukirakenne oli mer-
kityksellinen ja mielekäs tekeminen ja toiminta, ja mahdollisuus siihen. Toiminta ja 
tekeminen kiinnittyy ja osin mahdollistuu edellä käsitellyissä sosiaalisissa verkostoissa 
ja sen tuottamana sosiaalisena tukena. Tekeminen osaltaan kytkee ihmistä yhteisöihin 
sekä antaa paikan yhteisöissä. Merkityksellisyys rakentuu paitsi tekemisen koettuna 
merkityksellisyytenä itselle myös tekemisen yhteisösuhteiden merkityksen kautta. 
Merkityksellisen tekemisen tutkimukseen osallistujat liittävät työhön, opiskeluun tai 
työtoimintaan, liikuntaan, luontoon sekä harrastuksiin ja vapaaehtoistyöhön. Myös 
sosiaalinen media ja muu internet-pohjainen toiminta nousee merkitykselliseksi toi-
minnan muodoksi ja alustaksi. 

Palkkatyö on tutkimukseen osallistujille mielekkään tekemisen muotona arvos-
tettu ja kaivattu, kuten aiemmin havaittiin. Eläkkeelle joutuminen on vastentahtoista 
ja palkkatyön ulkopuolella eläminen tuo mukanaan taloudellista niukkuutta. Vam-
maisten työmarkkina-asema on yleensäkin heikko (Teittinen 2015) ja vammaisuuteen 
liittyy huomattava köyhyyden riski (Nurmi-Koikkalainen ym. 2017). Työn merkitykset 
ovat kuitenkin taloudellista toimeentuloa laajemmat. Työ tuottaa sisältöä päiviin, 
kontakteja ihmisiin, asemaa yhteisössä ja yhteiskunnallista arvostusta (myös Uttjek 
2016, 38–39; Melbøe ym. 2016a, 89–90). Työ kietoutuu sosiaalisen tuen kaikkiin ilme-
nemismuotoihin. Kerronnassa kävi ilmi, kuinka työn merkitykset kantavat palkkatyön 
jälkeiseenkin elämään. Aiemmalla työmarkkinakokemuksella on omanarvontuntoa 
ja yhteisöllisyyttä kohentava merkitys. Aiempi työmarkkina-asema on merkitykselli-
nen myös silloin, kun vammautumisen jälkeen palattiin toisenlaisiin työtehtäviin ja 
-ehtoihin kuin ennen vammautumista oli oltu. 

Työtoiminnalle annetaan puheessa hyvin samansisältöisiä merkityksiä kuin palk-
katyölle. Kuntouttava työtoiminta ja työharjoittelu muodostavat eteisiä, joiden kautta 
odotetaan päästävän avoimille työmarkkinoille. Toisaalta erimuotoiset työ- ja työtoimin-
takokeilut tuovat esiin toimintakyvyn ja työmarkkinoiden asettamat rajat. Avointen työ-
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markkinoiden kyky joustaa työkyvyn mukaisesti on tutkimukseen osallistujien kokemus-
ten perusteella huono. Puutteita on työnantajien ja työyhteisöjen tiedossa, osaamisessa 
ja halussa huomioida erityisyys, joustaa tarvittaessa ja ratkaista kohdattuja tilanteita.

Kun työmarkkinat työntävät ihmistä vammaisuuden vuoksi työmarkkinoiden 
reunamille tai ulkopuolelle, korostuu sellaisten toiminnan muotojen merkitys, jotka 
yleisesti mielletään vapaa-aikaan kuuluviksi. Vapaaehtoistyö, omaehtoinen harrastami-
nen ja yhdistystoiminta tuottavat elämään mielekkyyttä ja niiden avulla rakennetaan 
itselle sopivaa tapaa elää. 

Harrastusten valintaan heijastuvat sosiaalisen tuen verkostot ja muotoutunut suh-
de ihmisiin ja yhteisöihin. Ihmisten seurasta nauttivat hakeutuvat ryhmämuotoisiin 
tilanteisiin kodin ulkopuolelle. He saavat voimaa yhdessä tekemisestä ja kimpassa 
harrastamisesta. Yhteisöllisen tekemisen kautta pysytään kiinni ajassa ja tuotetaan 
itselle suhteita, joiden kautta voidaan tarvittaessa saada apua. 

”Kun menee johonkin mukavaan tapahtumaan, harrastuksiin, naapuriin kylään, jutel-
laan hauskoja juttuja… jos jää sillä tavalla kuuntelemaan niitä kipuja ja vaivoja, niin 
kyllä siihen murtuu.”

Yksin harrastaminen valitaan, jos lähiyhteisön ihmisten seuraa ei koeta hyvinvointia 
tai omaa jaksamista tukevaksi. Tällöin esimerkiksi kodin ja asuinympäristön hoitoon 
liittyvät tehtävät, kotitaloustyöt sekä erilaiset käsityöt tuottavat hyötynsä ohella on-
nistumisen kokemuksia ja mielekkyyttä arkeen. Television katseleminen ja internetin 
hyödyntäminen sekä kirjojen lukeminen ja musiikin kuunteleminen koetaan paitsi 
viihdyttävinä asioina myös elämänpiirin laajentajina ja rentouttajina.

”Jos innostuu telkkaria liikaa katsomaan tai kutomaan, käsitöitä tekemään… Minä olen 
ajatellut monesti sitä, kun minä tykkään yksin olla, ja sitten minä luen niin paljon ja 
musiikki… tykkään kuunnella.”

Luonnon merkitykseen liittyen yksin harrastaminen oli luonnon tarkkailua ja luonto-
peräisten harrastusten ylläpitämistä. Selviytymisen keinona nousikin esiin myös luonto 
ja moninainen toiminta luonnossa. Saamelaisten luontosuhde tiedetään erityiseksi ja 
suhde luontoon on kulttuurille keskeinen. Luontosuhteen keskeisyys hyvinvoinnille 
tulee esille usein alkuperäiskansojen yhteydessä. Luontosuhteen merkitys ei rajaudu 
kansan alkuperäisiin luontoyhteyksiin. Yhteys luontoon ja maahan on perustanlaa-
tuinen ja se voi kantaa myös kaupungistuneisiin olosuhteisiin, saaden uusia muotoja. 
Luonnossa oleminen liittyy holistiseen ymmärrykseen hyvinvoinnista ja se kohentaa 
henkistä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti (mm. Schill ym. 2019). 

”Minulla oli tapa, että menen kävelemään aina rantaan ja metsään, ja minä purin sinne, 
se on minulla ollut se metsä…” 
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Saamelaisten kotiseutualueella asuvia luonto ympäröi tiiviisti ja he liikkuvat luonnos-
sa siinä määrin kuin se on pohjoisissa olosuhteissa heille mahdollista ja turvallista. 
Useat tuovat esiin, että vammaisuus haastaa luontosuhdetta, sillä he tunnistavat poh-
joisen luonnon ja luontaisten elinkeinojen vaativuuden ja ankaruudenkin. Perintei-
seen luontosuhteeseen liitetään toiminnallisuus ja yhteys luontaisiin elinkeinoihin. 
Saamelaisten perinteisissä elinkeinoissa perinnetieto ja -taito siirtyy sukupolvilta toi-
sille nimenomaan tekemisen kautta. Tekeminen on osa yhteisöllisyyttä. Tekemällä ja 
vanhempia osaajia seuraamalla on siirretty elämisen taitoja ja tiettyä kurinalaisuutta. 

”Täytyy sanoa, ettei se ole samaa niin kun metsässä asumista… Minä en, kun täällä on 
tyhjän kävelemistä ja liikkumista, en minä semmoisesta tykkää. Se pitää olla asiaa, ennen 
kun minä lähden [luontoon, LH].” 

Oman vammaisuuden todetaan tuovat haasteita perinteisen luontosuhteen ylläpitoon. 
Toiminnallisuuden mahdollisuuksia vammaisuus estää ja haastaa. Silti osallistujat 
korostavat luontosuhteen myös joustavan ja muuttuvan. Luontosuhde muovautuu 
uudelleen. Kaupunkimaisissa ympäristöissä ja eteläisemmän Suomen ilmastossa luon-
to sekä ulkona oleminen ja siellä asioiden tekeminen ovat erilaista kuin saamelaisten 
kotiseutualueella. Kaupunkiympäristössä luontosuhde poikkeaa siitä, mitä yleensä 
liitetään saamelaiseen luontosuhteeseen. Olennaiseksi nousee rakennetusta ympä-
ristöstä ulkoilmaan pääseminen. Ulkona liikkuminen ilmentää omaa toimijuutta, 
selviytymistä ja riippumattomuutta muista. Samalla eteläisen ilmaston helpommat ja 
kaupunkien helpotetut olosuhteet mahdollistavat vapaamman liikkumisen sisätilojen 
ulkopuolella ja luonnossa. 

”Täällä minä olen saanut kävellä, ympäri paikkoja, katsoa, tutustua paljon uusiin 
ihmisiin ... Minä olen täällä paljon enemmän kävellen liikkeessä kuin [maaseudulla, 
LH] … Erittäin isolla todennäköisyydellä, jos minä [tarvitsen apua, LH], niin minulle 
todennäköisesti tulee apua.” 

Liikkuminen kaupungissa on yleensä esteettömämpää, ja apu on tarvittaessa lähellä. 
Luontosuhde, liikunta ja yhteisöllisyys kietoutuvat yhteen. Luonnon ja luontosuhteen 
merkitys hyvinvoinnille vaikuttaa säilyvän, vaikka sekä vammaisuus että kaupunkiym-
päristö muuttavat sen toteuttamisen muotoja. Luontosuhde sopeutetaan tilanteeseen 
ja elinympäristöön. 

Liikunnan ja urheilun merkityksestä nostettiin esiin kaksi toisiaan tukevaa ulot-
tuvuutta. Yhtäältä puhuttiin fyysisestä kuntoutumisesta, liikkumaan lähtemisen 
tärkeydestä ja toimintakyvyn ylläpidosta sekä toisaalta saavuttamisen ilosta, itse-
tunnon kohentumisesta, mielen vireydestä. Liikuntaa harrastavat kokevat sen autta-
van hallitsemaan itseä ja tarjoavan mahdollisuuden itsen haastamiseen. Samalla se 
kohentaa elämän laatua paitsi oman voinnin kohentumisena myös siihen liittyvien 
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ihmiskontaktien myötä. Liikunnan harrastajat osoittivat pitkäjänteistä sinnikkyyttä 
jatkuvassa itsensä kuntouttamisessa. Vammat rajoittivat liikuntaa, mutta apuväli-
neiden avulla esteitä voitettiin ja myös uhmattiin. Omillaan pärjääminen koetaan 
palkitsevana. Liikunnan itsetuntoa ja mielialaa kohentava vaikutus tunnistettiin ja 
se kannusti jatkamaan.

”Niin minä kuitenkin, rollaattorilla, ja kävin lenkin, kävelin ... Ja minä tein kaikki työt, 
mitä nyt kotona voi tehdä.” 

”Sieltä löytyy niitä, itsensä ja kehonsa hallitsevia osioita, niitä hyviä ajatuksia, ettei koko 
ajan olisi tähän kuntoutukseen, kuntoutukseen vaan, nämä ajatukset.”

Liikunta ja urheilu ei ole vain fyysistä suoriutumista ja siitä selviytymistä. Kiinteänä 
osana arkea se tukee kuntoutumista ja pitää yllä toimintakykyä sekä laajemmin hal-
linnan ja pystyvyyden tunnetta ja luottamusta tulevaan (Reunanen 2017). Liikuntaa 
harrastettiin usein sekä ohjatusti että omaehtoisesti. Useat käyttivät liikuntaa tietoi-
sesti keinona voittaa ja päästä yli elämän vaikeista tilanteista.

Vaikka työmarkkinoihin kytkeytyvä toiminta tuotiin esiin yhteisöllisesti tärkeäksi 
koetuksi paikan määrittäjäksi, oli ilmeistä, että toiminta muilla areenoilla tarjosi hen-
kilökohtaisesti hyvin voimaannuttavia kokemuksia. Tyytyväisimpiä työmarkkinoiden 
ulkopuoliseen asemaan oltiin, kun merkityksellistä tekemistä oli löydetty ja oman elä-
misen tavan koettiin antavan riittävästi sisältöä elämään. Tällöin elämänlaatu kohenee 
riippumatta siitä, mitä kautta tekeminen elämään rakentui. 

Edellisten ohella usealle tutkimukseen osallistujalle sosiaalinen media ja internet 
mahdollistavat merkityksellistä toimintaa, tekemisiä ja ihmiskontakteja (myös Olsén-
Ljetoff & Hokkanen 2020; Kivistö & Hokkanen 2020). Tämä korostuu, kun lähiyhteisön ja 
lähellä tekemisen kautta ei tavoitettu hyvää oloa tai koettiin erilaisuutta ja torjuntaa. 
Sosiaalisen median sovellusten avulla pidettiin yhteyttä kaukaisiin ystäviin tai suku-
laisiin. Virtuaalisuus helpottaa paikallisyhteisön ulkopuolisten ystävyyssuhteiden 
luomista. Toisaalta asuinpaikkaa vaihdettaessa virtuaalisilla kohtaamisen tavoilla 
ylläpidetään ihmissuhteita. 

Innostus internettiin kuultaa myös ikäihmisten puheessa, kunhan aloittamisen 
kynnys on ylitetty, tekniset ongelmat ratkeavat ja saavutettavuus toteutuu. 

Tutkija: ”Koetko sinä koskaan yksinäisyyttä?”
Osallistuja: ”Ei… Kun lapset on niin kaukana niin se on, mutta meillä on tuo Skype.”

Toisin kuin edellisestä keskusteluotteesta voisi päätellä, ikäihmisten kontaktit eivät 
internetissä rajautuneet lapsiin ja lapsenlapsiin. Ikäihmiset luovat sosiaalisen medi-
an avustuksella ystävyyksiä myös oman perheen ja suvun ulkopuolelle. Internetissä 
yhteisöllisyys saa uuden antoisaksi koetun ulottuvuuden. Sosiaalinen media tarjoaa 
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mahdollisuuden normaaliuden kokemukseen, jota vammaiset elämäänsä kaipasivat. 
Vammaisuuden voi pitää omana tietonaan niin pitkälle kuin haluaa. (Myös Furr, Car-
rairo & McArthur 2016; Olsén-Ljetoff & Hokkanen 2020)

Useampi osallistuja käytti sanaa normaalius, kun hän toivoi tulevansa kohdatuksi 
niin, ettei huomio ole vammaisuudessa, vaan yksilöllisessä persoonassa, kiinnostuk-
sissa ja vahvuuksissa. Kaivattu normaalius oli hyvin lähellä sitä, mihin vammaisten 
oikeuksien yhteydessä viitataan yhdenvertaisuudella. Ihmisten oikeus yhdenvertai-
seen kohteluun pohjautuukin eettismoraalisiin perusteluihin kaikkien ihmisten 
poislunastamattomasta ihmisarvosta ja heijastuu myös kansainvälisiin ja kansallisiin 
sopimuksiin ja lainsäädäntöön. Näiden mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia 
muun muassa ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, 
perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
katsomatta. Yhdenvertaisuus on siis mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta. Juuri aidosti 
yhtäläisiä mahdollisuuksia tutkimukseen osallistujat toivoivat sekä sosiaalisilta suh-
teiltaan että toimimisen mahdollisuuksiltaan. 

Sosiaalisen median areenoilla koettiin yhdenvertaisuutta. Siellä oli mahdollista 
olla kuin kuka tahansa. Vamma ei välttämättä näy sosiaalisessa mediassa toimiessa 
eikä sitä tarvitse tuoda esiin. Lisäksi vamman mahdollisesti tuomia rajoituksia voi 
ottaa itse helpommin haltuun kuin lähikohtaamisissa. 

Nuoremmat sukupolvet toivat esiin erityisesti pelimaailman tarjoaman mahdolli-
suuden yhdenvertaisuuden kokemukseen. Se antoi mahdollisuuden olla, ei vain nor-
maali, vaan peräti voittoisa seikkailija tai joukkueen johtaja. 

”Kehitti omaa itsetuntoa, kun sai olla sankari ja… sai piiloutua… ei siellä näy vamma 
ja sitten löydät niitä [ihmisiä, LH] ja sitten opit englantia. Siellä ihmiset paremmin 
kommunikoi keskenään koska ne ei näe todellisuutta… [Pelissä, LH] olin pitkän aikaa… 
paras.”

”Minulle terapeuttista hoitoa on se, että menen pelikauppaan… ja olen pelien keskellä, 
koska pelit [naurahtaa] oli minulle iso juttu. Ja siellä tuntuu siltä että, minä pystyn 
olemaan ja pystyn hengittämään, pystyn olemaan normaali.”

Pelien tuottama yhdenvertaisuus avaa mahdollisuuksia, joista jäi kuitenkin jotain 
puuttumaan. Kerronnassa tuli selvästi esiin, että sosiaalinen media ja pelimaailma 
eivät yksin riitä merkitykselliseksi koetuksi tekemiseksi, ihmissuhteiden areenaksi 
tai arkisessa elämässä kaivatun tuen lähteeksi. Silti digitalisaatioon nojaava teke-
minen toimii henkireikänä ahtaaksi koetussa yhteisössä tai se muotoutuu tavak-
si irrottautua arjen paineista. Eri tavoin vammaisille ja maantieteellisesti laajalle 
levinneelle saamelaisyhteisölle internet ja sosiaalinen media tarjoavat uusiutuvia 
tukiverkostoja sekä yksityiselämään että yhteisöllisyyden ylläpitoon. (Myös Olsén-
Ljetoff & Hokkanen 2020)
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6.3. Vaikuttamisen pakko

Kokemukset syrjinnästä ja epäoikeudenmukaisuudesta herättävät tutkimukseen osal-
listujissa kaipuun asioiden muuttamiseen. Sama havainto tehtiin myös ruotsalaisessa 
saamelaisia vammaisia koskeneessa tutkimuksessa (Uttjek 2016, 45–46) ja norjalaisessa 
tutkimuksessa. Niissä havaittiin halu ja kiinnostus vaikuttamiseen, vaikka tulosten 
mukaan vammaisuus rajoittikin vaikuttamista (Melbøe ym. 2016a, 92). Edellisten ohella 
myös Gunn Elin Fedreheimin, Line Melbøen ja Kari-Anne Opsalin (2017) toteuttamassa 
Norjan saamelaisalueella asuville kehitysvammaisille suunnatussa kyselyssä (n=93) 
vertailtiin kiinnostusta vaikuttamiseen saamelaisten ja muiden vastaajien kesken. 
Saamelaisia oli vain kolmannes vastaajista, joten saatuja vastauksia voi tulkita lähinnä 
suuntaa-antavina. Tuloksissa kuitenkin havaittiin saamelaisten kehitysvammaisten 
kiinnostuksen yhteiskunnalliseen toimintaan ja äänestämiseen olevan suurempaa 
nuorten kuin iäkkäämpien kehitysvammaisten keskuudessa, mikä on päinvastainen 
trendi kuin Norjassa yleensä. Norjalainen tulos on saman suuntainen kuin Heikkilän, 
Laiti-Hedemäen ja Miettusen (2019) havainto nuorempien saamelaisten sukupolvien 
yleisestä aktivoitumisesta kielen ja kulttuuristen lähtökohtien elvyttämiseen ja yllä-
pitoon. 

Tähän tutkimukseen osallistujille vaikuttaminen, sille omistautuminen tai sen 
tukeminen olivat osa selviytymistä tukevien keinojen valikoimaa. Osallistujat kaipa-
sivat muutosta yhtäältä saamelaisten asemaan ja toisaalta vammaisten asemaan sekä 
erityisesti vammaisten saamelaisten asemaan. Näiden ohella he toivat esiin muita 
muutosta kaipaavia asioita, joiden suhteen on koettu epäoikeudenmukaista kohtelua. 
Vaikuttamalla ei yksinomaan sopeuduta vaikeaan elämäntilanteeseen, vaan pyritään 
muuttamaan elämän olosuhteita.

Muutoksen kaipuuta ja tekojen avulla vaikuttamista omassa lähipiirissä ilmensivät 
osaltaan jo aiemmin esiintuodut iäkkäämpien ihmisten tekemät omien lastensa kieli-
valinnat. Vääryydeksi koetun kohtelun toistuminen haluttiin estää, oli kyse sitten lasten 
ohjaamisesta suomen- tai saamenkielisiksi. Omat kokemukset ovat vaikuttaneet myös 
siihen, että on herkistytty tunnistamaan vaikeita elämäntilanteita. Suhtautumisessa toisia 
vaikeissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä kohtaan on erityistä empaattisuutta ja ker-
ronta ilmentää valmiutta huomioida ja auttaa muita vaikeassa asemassa eläviä ihmisiä.

”Yritin pitää sillä tavalla, että kaikki pääsevät minun luona käymään ja ettei tulisi sa-
manlaista yksinäistä oloa, mikä minulla on ollut, sen syrjinnän takia.” 

”Se, että sinä tunnistat, että sillä on huoli, pelkotilanne, pettymys ... mutta sen jälkeen 
sillä on todella vahva itsetunto sillä [ihmisellä, LH], että joku välittää ja pistää asiat.” 

Tämän tutkimuksen perusteella vähemmistöasemassa eläminen tuottaa yhteisöllistä 
vaatimusta vaikuttaa myös itseä ja lähiyhteisöä laajemmin yhteiskuntaan. Vaatimusta 
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kuvataan osin sisäistetyksi, osin yhteisön tuottamaksi. Kaikki osallistujat ovat pohtineet 
omaa asennoitumistaan vaikuttamiseen. Valinnat ovat yksilöllisiä. Muutamille kyse on 
omien verkostojen kautta ruohonjuuritasolla vaikuttamisesta. Auttamalla yksittäisiä 
ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa he pyrkivät muuttamaan palvelujen toimintatapo-
ja. Kolme osallistujaa on valinnut yhdeksi toimintakanavakseen puoluepoliittisen vai-
kuttamisen tai kunnallispolitiikan. Usea tutkimuksen osallistuja on toiminut kunnassa 
tai seurakunnassa luottamustehtävissä tai oli kiinnostunut sellaisiin hakeutumaan. 
Osa vaikutti sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai seurakunnassa aktiivitoimijoina tai 
rivijäseninä. Tavat vaikuttaa oikeudenmukaisuuden toteutumiseen olivat siten hyvin 
moninaiset. Ne kattavat demokraattiset toimimisen tavat päätöksenteosta ja päätösten 
täytäntöönpanosta aina rivikansalaisena toimimiseen saakka. Niukimmillaankin oma 
panos haluttiin antaa äänestämällä.

”Minun toimintatapa ei ole ollut koskaan, että minä nousen barrikadeille ja rupean 
mellastamaan ... En rupea hirveästi meteliä pitämään, kun vastakkainasettelulla ei saa 
muuta kun riitaa. Se ärsyttää, näitä toisin ajattelevia.” 

”Minä en ole tällä hetkellä kuin saamelaisyhdistyksessä … kyllä äänestän.” 

Kerronnassa esiin tuodut kuvaukset vaikuttamisesta muodostavat laajan kuvan kan-
salaisena osallistumisesta. Aktiivimmillaan vaikuttamistoiminta on monialaista ja 
-areenaista, varsinkin, jos työura on tarjonnut vaikuttamisen areenoita yksilöllisellä tai 
yhteisöllisellä tasolla. Yleisemmin vaikuttaminen eriytyi niin, että yksittäisen ihmisen 
vaikuttaminen, tai ainakin kerronta siitä, painottui tapauskohtaiseen, ryhmätasoiseen 
tai yleispoliittiseen vaikuttamiseen. 

Kaikki tutkimukseen osallistujat toteavat vaikuttamisen tarpeelliseksi, vähintään-
kin periaatteellisella tasolla. Aivan kaikki eivät koe olevansa itse oikeita ihmisiä teke-
mään muutosta, vaan he toivovat toisten toimivan aktiivisesti. Muutoksen tekemiselle 
haluttiin silloinkin osoittaa hyväksyntää ja tukea. 

Vaikuttamisen tukeminen tulee esiin myös halussa ottaa osaa tutkimukseen ja toi-
veena, että oma ääni tätä kautta auttaa muita samanlaisessa elämäntilanteessa eläviä. 
Kaksi osallistujaa kertoi, että on ottanut osaa useisiin tutkimuksiin saamelaisuuteen 
liittyen. Toiselle tutkimukset ovat tuottaneet väsymystä, mutta hänkin kokee tutki-
muksen tarpeelliseksi tavaksi vaikuttaa. Tuotiin myös esiin, että tähän tutkimukseen 
haluttiin osallistua, koska saamelaisuutta käsittelevissä tutkimuksissa ei koettu oman 
äänen vammaisena saamelaisena tulleen esiin. 

Saamelaisuuteen liittyvän julkisen keskustelun saamat jyrkät äänenpainot ja 
julkisuutta saaneet ristiriitaiset kannanotot osa kokee perinteiselle saamelaiselle 
päätöksenteolle vieraina. Tunnistetaan, että äänenpainojen jyrkkyys on seurausta 
siitä, että asiallisempi keskustelu ei ole tuottanut konkreettista muutosta tilanteisiin, 
mahdollisista lupauksista huolimatta. Mediassa esillä ollut kuva saamelaisen yhtei-
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sön epäsopuisuudesta vieraannuttaa näitä osallistujia saamelaisena näkymisestä ja 
vaikuttamisesta. 

”Kaikki kunnioitus heitä kohtaan, mutta kyllä he jotakin hyviä asioita pilaavat sillä, 
jyrkkyydellä.” 

”Enkä välitä saamelaiskeskusteluista semmoisista … koska, ne ei kuulu oikein saamelai-
suuteen ... Olen tottunut saamelaisuudessa, että jos joku riita tulee, sen voi sopia keske-
nään, ettei tarvitse alkaa mitään isompia asioita siitä tekemään. Sovitaan keskenään ja 
ollaan sitten taas, ollaan yhteyksissä ja toimitaan yhdessä. ” 

Edellistenkin varauksellisten kantojen lausujat tunnistavat oikeuksien toteutumiseen 
tähtäävän poliittisen toiminnan tarpeen ja samoin sen, että vaikuttamisen tavat ovat 
muuttuneet. Muotoutunut julkisen keskustelun tyyli tuntuu itselle vieraalta ja vaikut-
tamistoiminta liian vaativalta. Toisaalta nykyiseen tilanteeseen liittyvät myös aiemmat 
syrjintäkokemukset. Ne voivat olla sisäistyneet niin, että saamelaisuutta korostavia 
tilanteita vältellään tai ei haluta olla esillä saamelaisena.

”Minulle jäi semmoinen tunne tuonne takaraivoon, että kun sitä niin kärsi ja… Siitä jää 
semmoinen inho… En oikein koskaan ole innostunut mistään saamelaisista juhlista ja 
tuommoista, että olen vältellyt niitä.” 

Vaikuttaminen voi olla myös henkireikä raskaassa tilanteessa. Se on osoitus siitä, 
että välittää, selviytyy ja pärjää. Vaikka vaikuttamiseen ollaan hyvinkin sitoutuneita 
ja siihen käytetään aikaa, yhteiskunnallinen ilmapiiri herätti myös väsymystä. On 
kohdattu syrjiviä asenteita niin vammaisia kuin saamelaisia kohtaan sellaistenkin 
asioiden suhteen, joiden oletettiin olevan jo menneisyyttä. Erilaisuuden hyväksymi-
sen koetaan edistysaskeleiden jälkeen jälleen vähentyneen ja rasismin kohdentuvan 
myös saamelaisuuteen.

”Rasismi on lisääntynyt selkeästi … erilaisuutta ei hyväksytä enää niin kuin 10 vuotta 
sitten.”

6.4. Itse rakennettu elämä

Vaikuttamiseen osallistuminen vaatii uskallusta ja vahvaa toimijuutta. Vammaiselle 
vahva itsetunto ei ole itsestäänselvyys. Lapsesta asti vammaiset sekä vaikean vammau-
tumisen kokeneet puhuvat paljon itsensä hyväksymisestä sekä identiteettityöstä, joka 
liittyy elämän lähtökohtien erilaisuuden hyväksymiseen ja oman erityisyyden kanssa 
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elämiseen. Lapsesta asti vammaisilla tämä vaihe kestää pitkälle aikuisuuteen. Vaikeas-
sa vammautumisessa identiteettityöhön liittyy kriisinomainen alkuvaihe, joka kestää 
yleensä useita vuosia ja joskus pidempäänkin. Tuon jälkeenkin elämässä korostuu vai-
heittaisuus ja myöhemmin vastaan tulevat muutostilanteet edellyttävät identiteetin 
uudelleenrakentamista muuttuneissa lähtökohdissa. 

”Varmaan lähes 30 vuotiaaksi asti jouduin itse oppimaan… hyväksyin itseni semmoisena. 
Sen jälkeen se alkaa elämä jotenkin helpottua.” 

”[Uusi, LH] diagnoosi kyllä veti nöyräksi, näitten muitten lisäksi.” 

Oman aseman löytyminen on paitsi luopumista jostakin, se on korostetusti uuden 
rakentamista. Kerronnassa korostuu itse rakennettu elämä (myös Uttjek 2016, 29). Se 
ei tarkoita yksin tehtyä elämää. Lähtökohdat vain ovat niin erilaiset, että oma elämä 
täytyy kutoa toisin kuin suurin osa ihmisistä tekee. Päätöksenteon ja valinnan paikkoja 
on paljon ja asioiden saavuttaminen vaatii tavanomaista enemmän työtä.

”Se että minä olen panostanut siihen elämänhommaan niin paljon, että jos se olisi 
kaatunut…” 

”Minun pitää päästä pois … Minä mietin, että haluanko ja näin poispäin…Minä epäilin 
itseäni, ihan vaan sen takia, että onko se oikea päätös. Loppujen lopuksi täytyy sanoa, 
että on oikea päätös ollut, tulla tänne.” 

Vammaisuus tuottaa elämään erityisiä tarpeita ja vaatimuksia, joihin haetaan ratkai-
suja. Joskus tilanteeseen liittyy ympäristön vaihtaminen, kuten edellisellä kertojalla. 
Tutkimukseen osallistujat ovat eri vaiheissa ratkaisujen hakemisessa. Menneisyyteen 
liittyen kerrotaan tilanteista, joista selviämiseen on vaadittu uskallusta tarttua uusiin 
vaihtoehtoihin. Useamman kohdalla on ollut mahdollista, että he olisivat aiemmin 
elämässä menehtyneet, menettäneet elämänhalunsa tai päätyneet nykyistä vaikeam-
piin tilanteisiin. He kertovat, että elämässä olisi voinut käydä toisin, elleivät he olisi 
vaihtaneet elämisen ympäristöään, muuttaneet elämäntapojaan tai keksineet sopivia 
kuntoutus- ja apuvälineratkaisuja. Vammaisten yhdenvertainen elämä ei ole lainkaan 
selvä ja taattu asia sitä tukevista kansainvälisistä sopimuksista ja kansallisesta lain-
säädännöstä huolimatta. Pikemminkin kerronnasta rakentuu kuva selviytymiskamp-
pailusta, jossa kaiken aikaa tulee vastaan yllättäviä haasteita. 

Omaan elämään soveltuvien ratkaisujen löytyminen kokeilujen ja vastoinkäymis-
ten jälkeen on palkitsevaa. Usko omaan toimijuuteen vahvistuu. Pääsääntöisesti ker-
ronnassa korostuu aktiivinen mahdollisten keinojen ja ratkaisujen etsintä vaikeuksista 
tai ongelmallisista tilanteista ulospääsemiseksi (myös Uttjek 2016, 34). Vaikka vammai-
suuden ja ympäristön rajaamat realiteetit ovat ahtaat ja selviytymiseen tarjolla olevat 
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keinot ovat rajalliset, onnistutaan luomaan itselle sopivia ja mahdollisia ratkaisuja. 
Oman toimijuuden rajat tiedostetaan, vaikka niitä ja ympäristöä haastetaan.

Kuten aiemminkin toin esiin, useampi osallistuja tunnistaa itsestään luonteen-
piirteitä, joita pitää erityisesti saamelaisuuteen kuuluvina (myös Uttjek 2016, 35). Näitä 
ovat muun muassa vaikeiden asioiden ja ongelmien peittely ja niiden itsekseen käsit-
tely, jotka muissakin yhteyksissä on yhdistetty saamelaisuuteen (myös Lehtola 2015; 
Järvensivu, Pohjola & Romakkaniemi 2016). Toisin paikoin he liittävät nämä piirteet 
enemmänkin pienen yhteisön piirteiksi kuin saamelaisuutta sinänsä kuvaaviksi. Täl-
löin korostetaan omaa halua, kykyä ja mahdollisuutta jakaa vaikeita asioita perheen 
tai muiden läheisten ihmisten kesken. Ongelmien esiinottamisen välttelyn tai niistä 
vaikenemisen ei koeta edistäneen omaa selviytymistä, vaan halutaan tietoisesti vie-
raantua asioiden peittelemisestä. Seuraavassa kertoja kuvaa, kuinka hän pyrkii pois 
omaksumastaan rutinoituneesta toiminnan- tai luonteenpiirteestä. 

”Joutunut opettelemaan [pois, LH] semmoisen, että minä patoan asiat sisälle, kaikki 
mahdolliset surut, vihat, turhautumiset, Ja sitten [tutustuin uuteen ihmiseen, LH]… Siis 
hänen kanssaan on helppo puhua.”

Saamelaisuuteen liitetään kerronnassa myös sinnikkyys, peräänantamattomuus, pit-
käjänteisyys ja ratkaisukeskeisyys, joiden koetaan tukevan omaa selviytymistä. Luon-
toon perustuvat elinkeinot ja luonnon kanssa sopusoinnussa eläminen ovat taustalla 
näiden luonteenpiirteiden synnyssä. Sinnikkyys on osa ratkaisujen etsimiseen vaadit-
tavaa pitkäjänteisyyttä ja peräänantamattomuutta, joka voidaan liittää pärjäämisen 
eetokseen tai pärjäämisen pakkoon. Näistä piirteistä halutaan pitää kiinni. Ne ovat 
erityisesti vammaisena selviytymisen voimavaroja.

”Minulla oli niin kova sinni, en tiedä, onko geeni, saamelaista geeniperimää …”

”Sekin on auttanut minua jaksamaan eteenpäin, että en ole jäänyt pysähtymään asioihin, 
synkkiin asioihin, sillä tavalla.” 

”Ja en ole luovuttanut koskaan, että nyt minä en jaksa enkä tee. Jaksaminenhan se [nau-
rahtaa], ei ollut tietenkään kaksista kun ajattelee, että mikä oli tilanne.” 

Vaikka kaikki eivät käsittele saamelaisuuttaan runsassanaisesti, siitä puhutaan painok-
kain ilmaisuin. Saamelaisuus on henkilökohtaisena identiteettikokemuksena vahvasti 
läsnä (myös Uttjek 2016; Melbøe ym. 2016a). 

Saamelaisuudesta puhuminen yhtäältä yleisellä tasolla ja toisaalta henkilökohtai-
sena asiana kiinnittyy eri elämänalueille. Yleisellä tasolla puhutaan esimerkiksi kielistä, 
elinkeinoista ja suvuista sekä assimilaatiosta, oikeuksista ja alkuperäiskansaisuudesta. 
Henkilökohtaisena asiana elämänkulku, yksilöllinen elämisen historia ja sen tuottamat 
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kokemukset sekä yhteisölliset kontaktit rakentavat ”oman” saamelaisuuden. Näiden 
kahden määrittelyn yhteensovittaminen oli toisinaan hyvin helppoa. Kun vaikeakin 
elämänkokemus voitiin yhdistää saamelaisten yleisemmin kokemaan, oma kokemus 
sai legitimiteettiä ja kokemuksen painolastista oli helpompi vapautua.

”Vaikka silloin alistettiin tavallaan, ja yritettiin tehdä ihan meistä, se oli varmaan niin, 
että yritettiin suomalaisia tehdä meistä. [naurahtaa] Mutta kyllähän meillä on se saa-
melaisuus siellä sisässä, ei siitä mihinkään pääse.” 

Toisaalta korostettiin saamelaisuuden sisäistä moninaisuutta, mikä antoi tilaa omalle 
saamelaisuuden kokemukselle. Osana omaa identiteettiä saamelaisuus on henkilökoh-
tainen kokemus ja sellaisena moniaineksisempi ja intiimimpi. Jokainen teki valintoja, 
miten näkyvästi haluaa olla saamelainen. Kun saamelaisuus ei ole ulkonäöstä tunnis-
tettavissa, sen esiintuomista voitiin haluttaessa myös säädelle. 

”Hän on valehdellutkin, että hän ei ole saamelainen. Minä sanoin, että voi hyvänen aika, 
ei minulle ole koskaan tullut mieleenkään, että minun pitäisi sanoa itseäni muuksi kun, 
mitä minä olen.” 

”Minun elämäntyyli on aivan saamelaistyyli.” 

”Olen saamelaiseksi syntynyt ja olen saamelaisáhkku.”

”Minä olen saamelainen, ja minä pärjään sillä, en tarvitse keneltäkään kysellä.” 

Kukin tutkimukseen osallistuja rajasi, missä määrin käsittelemme saamelaisuutta. Yleen-
sä omakohtaista suhdetta saamelaisuuteen käsiteltiin lyhytsanaisesti, edellisten kerronta-
otteiden tapaan. Puheen pääpaino oli vammaisuudessa, vammautumisessa ja sairaudessa. 
Niihin tutkimukseen osallistujat halusivat keskittyä ja niistä puhuminen koettiin mer-
kitykselliseksi. Osallistujat toivat esiin, että areenat vammaisuudesta keskustelemiselle 
olivat harvat. Tallennetun kerronnan jälkeisissä tapaamisissamme osa osallistujista on 
palannut henkilökohtaiseen saamelaisidentiteettiinsä, minkä olen tulkinnut haluksi 
korostaa aiemmin niukasti käsiteltyä aihetta. Myös silloin, kun saamelaisuus ei kiinte-
ästi ympäröinyt kertojan nykyistä elämänpiiriä, saamelaisuuden olemassaolo, ylläpito 
tai sen elvyttäminen kuuluivat elämään ja henkilökohtaiseen identiteettimäärittelyyn. 

”Olen erittäin ylpeä saamelaisuudesta, mutta en ylpeä sukulaisistani.” 

”Minä ainakin yritän satalasissa olla sen saamelaisuuteni kanssa tekemisissä.” 

”Saamelaisuus on tärkeä. Se on täällä aika tärkeä.” 
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Edellinen luku viisi käsitteli hyvinkin voimakkaita suomalaisuuteen sulauttamiseen 
liittyneitä syrjinnän kokemuksia. Viimeisimpinä esitetyissä kahdeksassa kerrontaot-
teessa heijastuu voimakas kokemus saamelaisuudesta toimijuuden rakennusaineena, 
mikä vaikuttaisi liittyvän sulauttamispolitiikan kokemuksista toipumiseen, vaikeista 
elämänkäänteistä kuten vammautumisesta selviämiseen sekä vammaisuuden kera 
elämisen muotoutumiseen. Henkilökohtainen kokemus saamelaisuudesta on identi-
teettiä lujittava ja vastoinkäymisistä selviytymistä edistävä voima. Vastaavia havain-
toja alkuperäiskansaan kuulumisesta vammaisuutta kompensoivana voimavarana ja 
kuulumisen tunteen vahvistajana on tehty myös muissa tutkimuksissa (King, Brough 
& Knox 2014; Uttjek 2016). Tämä antaa viitteitä siihen, että saamelaisuutta vahvistavat 
ja sille rakentuvat palvelu- ja toimintamuodot voisivat tuottaa erityisen soveltuvia 
ratkaisuja vammaisten saamelaisten ongelmatilanteisiin. 
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7. 
Palvelukokemukset

Čohkkájin oidnen viiddis čázi
Dáppe mus lei álkki leat iežainan
Muittán go háleštin duinna
Goas don boađát ruoktot, mus lea ahkkit?
-Dalan go veajan

Istuin, näin aavan veden
täällä saatoin olla oma itseni
Muistan kun puhuin kanssasi
”Koska tulet kotiin, minulla on ikävä?”
- Heti kun jaksan.

- Uhca Ovllá Elsa / Elsa Laiti-Hedemäki -

Tässä luvussa analysoidaan instituutioiden kykyä tuottaa saamelaiserityisiä palveluja 
erityisesti vammaisuuteen kytkeytyen ja intersektionaalisuuden korostuessa. Ensin 
keskitytään kokemuksiin saamelaiserityisyydestä tai sen puuttumisesta koulupalve-
luissa (7.1.) ja sosiaali- ja terveyspalveluissa (7.2.). Viimeisessä alaluvussa keskitytään 
vammaiserityisiin kokemuksiin suomalaisista universaalipalveluista (7.3.). 

7.1. Saamelaiserityiset koulupalvelut

Saamenkielisiksi palveluiksi tutkimukseen osallistujat osaavat iästään ja omista koke-
muksistaan riippumatta nimetä pääasiassa koulupalveluja. Saamelaisten kotiseutualu-
eella lapsille tarjottujen omakielisten varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden saata-
vuus on aiempia vuosia parempi. Muualla Suomessa mahdollisuus näihin palveluihin 
on harvinaista, joskin se on lisääntynyt paikkakunnilla, joissa saamelaislapsia on eniten 
tai, joissa tahtoa saamenkielen opetuksen tarjoamiseen on löytynyt. Saamenkielisen 
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perusopetuksen piirissä olevien koululaisten lukumäärä on kymmenvuotisjaksolla 
2005–2015 kasvanut neljänneksellä ollen vuonna 2015 lähes 200, jolloin saamea äi-
dinkielenä opiskeli noin 20 lasta (Opetushallitus 2019). Lukuvuonna 2020–2021 poh-
joissaamenkielisessä perusopetuksessa oli 145 oppilasta, inarinsaamenkielisessä 40 
oppilasta ja koltankielisessä perusopetuksessa ei ollut oppilaita. Jos mukaan lasketaan 
kaikki saamenkieltä perusopetuksessa opiskelleet, saamenkieliä opiskeli yhteensä 710 
oppilasta. Saamenkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta tai täyden-
tävää opetusta annettiin lukuvuonna 2020–2021 vähintään joitain viikkotyötunteja 
yhteensä 32 paikkakunnalla – lähinnä etäopetuksena (Oahpahus sámegielas… 2020). 
Säännöllisemmin lähiopetus on toteutunut Rovaniemellä, Oulussa ja Helsingissä. 
Opetuksen jatkuvuus on ollut yksi tarjonnan ongelmakohtia. Laajemman tarjonnan 
mahdollistamista haetaan parhaillaan opetusministeriön rahoittamalla hankkeella 
etäyhteyksin toteutettavan saamen kielten opetuksen kautta. 

Tämän tutkimuksen vanhemmista osallistujista kaksi kertoi voineensa itse käyttää 
saamen kieltä koulussa. Heidänkin kouluissaan oppimateriaali oli suomenkielistä. Muiden 
vanhempien osallistujien saamen kielen käyttö oli ollut koulussa kiellettyä ja siihen liittyi 
rangaistuksen pelko, mikä tuli esiin edellä syrjintää käsitelleessä luvussa. Kun he olivat ko-
keneet koulussa omaan kieleen kohdistuvaa syrjintää ja kielen arvon kyseenalaistamista, 
oman kielen käyttöä ei osattu palveluilta myöhemminkään kaivata. Suomen kielen käyttö 
on lapsuuden pakkotilanteissa opittu ja itsestäänselvyydeksi muotoutunut tapa. 

Sosiaalipalveluihin liittyy usein kirjallista asiointia palveluhakemuksina, -suun-
nitelmina ja -päätöksinä. Tämä teki täysimääräisen omakielisen asioinnin iäkkääm-
mille yleensä mahdottomaksi. Kuten aiemmin todettiin, iäkkäämpi sukupolvi harvoin 
hallitsee saamen kieltä kirjoitettuna tai kirjoitetun kielen osaaminen on palveluissa 
asiointiin riittämätöntä. (Myös Miettunen 2013; Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Pohjola 
2013; Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Miettunen 2019) 

”Kyllä minä enimmäkseen saamea puhun tietysti kyllä kotona ja, suomea tarvittaessa. 
Jos meillä olisi ollut saamenkielinen opettaja, niin me olisi luettu saamea, me olisi opittu 
kirjottamaan saamea. Ei mitään opittu. En minä osaa kirjottaa enkä minä osaa lukea-
kaan saamea, se on niin vaikeaa. Enkä minä tykkääkään, enimmäkseen minä suomen 
kielellä touhuan, ja kirjottelen.”

Saamen kielten oppimismahdollisuuksissa tapahtuneeseen kehitykseen varhaiskasva-
tuksessa ja koulussa ollaan hyvin tyytyväisiä. Puheessa nousee usein esiin yksityiskoh-
tia, jotka tekevät näkyväksi saamen kielten käyttömahdollisuuksissa ja toteutuvassa 
käytössä tapahtuneen kehityksen olevan keskeneräinen. Mahdollisuudet saamenkiel-
ten käyttötilanteisiin rajautuvat pääsääntöisesti saamelaisten kotiseutualueelle ja 
kaksikielisyys johtaa siihen, että suomea puhutaan välitunneilla, perinteisissä elin-
keinoissa ja perhepiirissä, myös kotiseutualueella. Assimilaation ala on laajentunut 
kouluinstituution ulkopuolelle, kun suomi on sujahtanut myös perheen arkielämään.
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”Pojat puhuvat suomen kieltä poroille.” 

”Minä ensin halusin, että aletaan puhumaan saamen kieltä [hänelle, LH], niin [toiset, 
LH] sanoivat, että ’Et saa että kun sinähän jätät meidät ulkopuolelle’, niin enhän minä 
voinut sitten tehdä sitä.” 

Nuoremmilla tutkimukseen osallistujilla on kokemuksia saamenkielisistä koulupalve-
luista. Kokemukset rajautuvat perusopetuksen osalta saamelaisten kotiseutualueelle 
tai ammatillisen koulutuksen yhteydessä pohjoisimpaan Suomeen. Yhtä vaille kaikille 
nuoremmille oppivelvollisuus oli tarjonnut mahdollisuuden saamen lukemiseen, kir-
joittamiseen ja puhumiseen. Tätä tulosta ei voi yleistää saamelaisten kotiseutualueen 
ulkopuolelle. Kuten aiemmin tuotiin esiin (luku 4.4.), saamelaisten kotiseutualueella 
jossain elämänvaiheessa asuneet ovat tutkimuksessa yliedustettuna. 

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen merkitys saamelaisuuden ja saamen kielten säilyt-
tämisen ja elvyttämisen mahdollistajana on kiistaton. Koulupalvelut voivat mahdollistaa 
saamen oppimisen niillekin, joiden suvuissa tai perheissä kotikieleksi on vaihtunut suomi 
tai joiden lähipiirissä saamea puhutaan, mutta ei lueta tai kirjoiteta. Mahdollisuuden ja 
oikeuksien olemassaolo ei kuitenkaan tee omakielisestä valinnasta yleisesti hyväksyttyä.

”Silloin tuli niin hiljaista siihen luokkaan, että kukaan ei edes hengitä… niin varmaan 
kaikki, että nyt tuli sota… Siinä sen huomasi, että [oikeus saamenkieliseen opetukseen, 
LH] on kuuma kysymys.” 

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella kouluaikaan asuneilla ei ole kosketusta 
julkisen sektorin saamenkielisiin koulupalveluihin. He toivat kuitenkin esiin, että 
kieltä elvytettiin saamelaisyhdistysten toiminnoissa, itsekustannettuna, ystäväpiirissä 
tai itsenäisesti opiskellen. Etäopetusta kehitetään kaiken aikaan monikieliseksi ja se 
voi parhaimmillaan tuottaa uutta saavutettavuutta sekä kielen opetukseen että saa-
menkieliseen opetuksen tarjontaan (ks. mm. Saamelaiskäräjien pitkään… 2018; Saamen 
kielten etäopetushanke 2020).

Saamenkieliset koulupalvelut eivät kuitenkaan vastanneet vammaisen erityistarpei-
siin ja -tilanteeseen. Peruskoulusta puuttui sekä välineitä että taitoa ja myös ymmärrystä 
ja tahtoa huomioida vamman tuottama erityisyys. Ratkaisuna tilanteeseen esimerkiksi 
vammaiselle lapselle, jonka kotikieli on saame, tarjottiin erityiskoulua. Erityiskoulut ja 
erityistä tukea tarvitseville tarkoitetut tukimateriaalit olivat kuitenkin suomenkielisiä, 
mikä vaikeutti ennestään tilannetta. Tutkimukseen osallistujille toteutettiin erityisjär-
jestelyjä, joissa siirryttiin suomenkieliseen erityisopetukseen, mutta lähipiiri saattoi 
myös kieltää lapsen tai nuoren siirtämisen erityisoppilaitokseen. 

”Esitys oli että minut lähetetään sinne jonnekin vammaiskouluun… Minähän olisin 
suomittunu aivan.” 
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Tutkimukseen osallistujien kouluaikojen jälkeen saamelaisten kotiseutualueen koulu-
palveluissa on tapahtunut edistystä erityistä tukea tarvitsevien saamenkielisen lasten 
huomioimisessa ja materiaalin saatavuudessa, minkä osallistujat tuovat esiin. Saamelai-
sista hyvinvointipalveluista nimenomaan varhaiskasvatusta ja koulupalveluita on pyritty 
erityisesti kehittämään, jolloin myös vammaisten lasten osalta on tapahtunut jossain 
määrin tarpeiden tunnistamista. Toteutunut tuki palautuu kuitenkin edelleen yksittäisten 
työntekijöiden tietoisuuteen vammaisten erityistarpeista, haluun auttaa heitä ja turvata 
heille tasavertainen oikeus saamelaisuuteen. Olemassa olevien erityisen oppimisen tukivä-
lineiden käyttöönotto ei ole aukotonta. Vammaisten lasten erityistarpeisiin vastaaminen 
ei tutkimukseen osallistujien tiedon mukaan ole edelleenkään edes saamelaisten kotiseu-
tualueella systemaattista eikä riittävästi resursoitua. Lapsella, jonka huoltajat eivät jaksa 
edellyttää yhdenvertaista kohtelua erityistä tukea tarvitsevalle saamelaiselle lapselle, on 
edelleen helpompaa ottaa vastaan suomenkielinen tuki, kuntoutus tai koulutus.

Nuoremmilla osallistujilla on ollut joillakin koulutusaloilla mahdollisuus saamen-
kieliseen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksessa. Pääsääntöisesti ammatillinen koulutus on kuitenkin tapahtunut suomeksi. 
Koska kaikki tutkimukseen osallistujat ovat vähintään kaksikielisiä, he eivät mainitse 
tätä ongelmaksi. Tilanteessa toistuu sama ilmiö kuin aiempien sukupolvien aikaan tuli 
ilmi oppivelvollisuuskoulun suomenkielisyyden seurauksena. Kaksikielisyys sopeuttaa 
suomenkielisiin palveluihin. Ammatillisen koulun käyminen vieraammalla kielellä 
on erityisen vaativaa silloin, kun opettaja ei paneudu oppimisvaikeuksia omaavan 
saamelaisen opiskelijan erityisiin tarpeisiin vastaamiseen.

Tämän tutkimuksen kuluessa syntyneen ymmärryksen mukaan vammaisten lasten 
opetuksen kehittäminen ei ole tullut huomioiduksi vahvistettaessa saamenkielisen 
varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen asemaa tai saamen kielen oppimis-
mahdollisuuksia. Vammaisen lapsen erityistarpeiden ja kulttuurisuuden yhtäaikaisen 
huomioinnin onnistumisessa on kyse yksittäisratkaisuista, joissa lähipiirin merkitys 
on suuri. Lähipiirin tuen ollessa ohut mahdollisuus omakielisten ja vammaisuuden 
huomioivien ratkaisujen toteutumiseen on pieni. 

7.2. Saamelaiserityiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Tämän tutkimuksen valossa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjonta 
ja saatavuus on Suomessa edelleen heikkoa. Tilanne on yhä sama kuin se oli Heikkilän, 
Laiti-Hedemäen ja Pohjolan (2013) tutkimuksenkin mukaan kymmenen vuotta sitten 
saamelaisten kotiseutualueella ja kuten se oli Heikkilän, Laiti-Hedemäen ja Miettusen 
(2019) toimittaman tuoreemman tutkimuksen mukaan muualla Suomessa kuin koti-
seutualueella. Tutkimukseen osallistujista kolme osasi nimetä tilanteita, joissa hän on 
saanut sosiaali- ja terveydenhuollon tai kuntoutuksen palveluja saameksi. Heidän ohella 
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yksi osallistuja kertoi tilanteesta, jossa hänelle oli luvattu saamenkielinen palvelu, joka ei 
kuitenkaan toteutunut. Hän ei tiennyt, miksi näin oli käynyt, koska häntä oli ohjeistettu 
suomeksi. Hän totesi, että kulttuuria tuntemattomat työntekijät tekevät asiat lomakkei-
den, koulutuksensa ja ohjeiden mukaan tunnistamatta hänen arkeaan. Hänen kerto-
massaan yhdenmukainen palvelun toteutustapa esti yhdenvertaisuuden toteutumisen. 

Yksikään tämän tutkimuksen osallistujista ei ole henkilökohtaisesti käyttänyt 
tulkkia palveluita saadakseen. Asioidessaan viranomaisissa he käyttävät suomea riip-
pumatta siitä, pitävätkö he valintaa oikeana. Anneli Pohjola (2016) käsittelee kielen 
keskeistä merkitystä kulttuurille ja identiteetille. Hän toteaa, että hyvinvointipalve-
luissa käytetty kieli on vahva väline assimilaation toteuttamisessa ja kaksikielisyys 
palveluissa altistaa vähemmistökulttuurin kolonialismille vaarantaen kulttuurisen 
identiteetin, koska kieli paitsi heijastaa myös rakentaa kulttuuria ja elämää. Pohjolan 
ajatusta jatkaen vieraskielinen hyvinvointipalvelu syventää saamelaisen kulttuurin 
toiseutta luodessaan palveluihin vieraskulttuurisen kielen ja käytännön. 

Kaksikielisyyden loukku
Kaksikielisyys tulee vahvana esiin kerronnassa. Saamen kielilaki (1086/2003) turvaa oi-
keuden saamen kielten käyttöön saamelaisten kotiseutualueen virastoissa asioidessa 
ja hoidettaessa saamelaisten kotiseutualueen asukkaiden asioita kotiseutualueen ulko-
puolelle sijoitetuissa palvelupisteissä. Kielilain turvan tutkimukseen osallistujat kokevat 
merkittäväksi oikeudeksi. Suomalaisuuteen sulauttaminen on kuitenkin tuottanut kak-
sikielisyyden, jossa suomenkielestä on muotoutunut virallisen asioinnin ja hyvinvoin-
tiyhteiskunnan kieli. Ajatus oman saamen kielen käyttämisestä hyvinvointipalveluissa 
(kun osaa suomen kielen), herättää sekä kummeksuntaa että ymmärrystä ja toiveikkuutta. 

Suomen kielen käyttäminen tekee palvelun saamisesta vaivattominta. Saamenkie-
liset ratkaisut edellyttävät erikoisjärjestelyjä, niiden osaamista sekä rohkeutta asettua 
vaativaksi. Muunlaisen tilanteen kuvitteleminen on vaikeaa ikäihmisillekin, vaikka 
tulkin puuttumisen kurjuus muistetaan menneisyydestä. Suomalaisuuteen sulaut-
tamisen, saamen kielten poisopettamisen ja sen toisarvoiseen asemaan asettamisen 
jäljet näkyvät yhä kielenkäytön valintatilanteissa (myös Heikkilä, Laiti-Hedemäki & 
Pohjola 2013, 80–81, 93–95). 

Kuitenkin kielen merkitys saamelaisen kulttuurin säilymiselle tiedostetaan ja 
rohkeus vaatia kielten käyttöoikeutta saa kannatusta myös silloin, kun omakielistä 
palvelua ei ole itse koskaan vaatinut. Tuodaan esiin, että palvelu omalla saamen kielellä 
on merkki kunnioituksesta ja hyvästä asiakaspalvelusta sekä tärkeä kielen säilymisen 
vuoksi (myös Pohjola 2016).

”Kyllä se saamenkielinen palvelu hyvältä tuntuu, vaikka ymmärtäisikin suomen kielen 
… ’Ihanaa’, että meitä otetaan huomioon.” 
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”Enkä ole vaatinutkaan [saamenkielistä palvelua, LH]. Minähän ymmärrän suomen 
kieltä … Mutta hyvähän se on sen takia, että se säilyy se kieli.”

Saamelaiserityisyyden yleisestä sivuuttamisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa tuodaan 
esiin poikkeuksena saamenkielinen Auttava Aslak –palvelu. Palvelu pyrkii tunnista-
maan arkisen avun tarpeen, vastaamaan tilannekohtaiseen tarpeeseen ja tarjoamaan 
palvelun saamenkielisenä ja -kulttuurisena. 

Vaikka tutkimukseen osallistujat ovat sopeutuneet suomen kielen käyttöön siinä 
määrin, että harvoin ryhtyvät vaatimaan omaan palveluunsa muutosta, he tunnistavat, 
että on elämäntilanteita, joissa toisena kielenä opitulla suomen kielellä tuotettu palvelu 
ei välttämättä vastaa palvelutarpeeseen. Lisäksi muutama paikantaa saamenkielisten 
palveluiden tarpeen arkojen ja intiimien asioiden käsittelyyn (myös Järvensivu, Pohjola 
& Romakkaniemi 2016). Tuolloin tarvittaisiin asiakkaan omaa saamen kieltä käyttävä 
työntekijä, mikäli palvelun halutaan soveltuvan asiakkaan tilanteeseen. Tulkin käyttö 
ei sovi tilanteiden henkilökohtaiseksi koettuun luonteeseen. 

”Jos vaikka, en tiedä, psykologi … ehkä lääkäripuolen ... en osaa sanoa.” 

”Kyllä lääkärikin voisi, sitä ei kuitenkaan kaikkea, että jää miettimään, mitähän tuokin 
tarkoittaa. Saamen kielellä sen olisi paljon helpommin voinut tuoda esille.”

Paitsi, että alkuperäiskansoilla on havaittu yleisesti palvelujen alikäyttöä, on avun ha-
kemisen kynnyksen todettu olevan suomalaisilla yleisemminkin korkea haettaessa 
apua vaikeissa elämäntilanteissa (mm. Rantalaiho 2006; Törmä 2009). Useilla tutki-
mukseen osallistujista kynnystä nostaa asuminen paikkakunnalla, jossa asukasluku 
on pieni ja työntekijät ovat tuttuja tai kietoutuvat oman elämänpiirin verkostoihin 
välikäsien kautta. Avunhakija tulee helpommin tunnistetuksi eikä salassapidon rik-
koutumattomuuteen luoteta. Erityisesti saamelaisen työntekijän käyttöä arvioidaan 
rajaavan senkin, että asioita ei välttämättä haluta jakaa pienen yhteisön sisällä. Tällöin 
todetaankin helpommaksi hakea araksi koettua asiaa koskettava palvelu kauempaa 
kuin omista lähipalveluista. Vammaisuuteen liittyen kyse voi olla myös harvinaisista 
erityistarpeista, jolloin kauempana sijaitsevien vammaisuuteen erikoistuneiden pal-
veluiden osaamiseen luotetaan enemmän kuin paikallisiin peruspalveluihin.

”[Oman paikkakunnan, LH] viranomaisissa on se huono, että useimmat on sukua, niin 
minä en tunne sillä tavalla luottamusta.” 

”Nämähän yleensä sellaiset, jotka muuten paneutunut, jotkut erityislääkärit tai semmoi-
set erityis-, vammais[palvelut, LH], niin ne kyllä ymmärtää heti meidän tuskan, mutta 
taas muuten normaali lääkäri, ei ei.”
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Vaikeuksista, ongelmista ja heikkoutta osoittavista asioista puhumisen välttely vaikeut-
taa asioiden käsittelyä ja palveluihin hakeutumista. Välttely korostuu pienen yhteisön 
sisällä ja vammaisuuteen liittyen. Vaikka asioiden esiintuomista ja käsittelyä omassa 
yhteisössä rajataan, tutkimukseen osallistujat tunnistavat avun hakemisen ja saamisen 
merkityksen omalle hyvinvoinnilleen ja selviytymiselleen. Kulttuurisesti taitamatto-
miakin palveluja halutaan ottaa vastaan, kunhan saadaan ymmärrystä vammaisuuden 
tuottaman tilanteen erityisyyteen.

Saamenmielinen palvelu
Saamelaiserityisen hyvinvointipalvelun toteuttaminen edellyttää mahdollisuutta valita 
palvelu omalla saamen kielellä, palvelun ja ammattilaisen kykyä tunnistaa kulttuurinen 
erityisyys sekä saamelaiserityisen kommunikointitavan hallintaa. Kulttuurisuuden 
ymmärtämisen tulisi kattaa niin palvelujen yleisiä rakenteita kuin yksittäisiä ammat-
tilaisia. (Myös Uttjek 2016, 41–44; Melbøe ym. 2016a, 61–69) Kuten aiemmin todettiin 
mahdollisuus valita palvelu omalla saamen kielellä ei kaksikielistyneessä elämänta-
vassa enää riitä. Saamen kielten valintaan tulisi rohkaista ja helpottaa omakielisen 
palvelun saamista. Palvelun saamenkielisyys ei myöskään takaa palvelun kulttuurista 
adekvaattiutta, mitä ilmiötä Lahja Johansen-Lampsijärvi on kuvannut tämän tutkimuk-
sen ohjauskeskusteluissa käsitteellä saamenmielinen palvelu. Pidän käsitettä osuvana. 
Se kuvaa kulttuurisesti adekvaatin palvelun vaatimaa asennetta. Saamenmieliseltä pal-
velulta voi odottaa kielen taitamisen ja kulttuurisen tuntemuksen ohella ensisijaisesti 
halua, tahtoa tai mahdollisuutta tarjota saamenmielistä palvelua.

Vammaisuus voi tuottaa tarvetta erityiseen palvelun toteuttamisen tapaan ja mah-
dollisesti erityisiin kommunikaatiotapoihin saamenkulttuurisen kommunikoinnin 
ohella. Saamenmielinen hyvinvointipalvelu, joka vastaisi erityisiin elämäntilanteisiin, 
kuten vammaisuuteen, vaatiikin tämän tutkimuksen valossa hyvin hienovaraista 
lähestymistapaa, jossa palvelun kielisyyden ja kulttuurisuuden ohella tunnistetaan 
ihmisen yksilöllinen elämäntilanne myös muilta osin. Jotta yhdenvertaiset oikeudet 
hyvinvointipalveluihin toteutuvat, saamenmielinen vammaispalvelu edellyttää taido-
kasta tilanteeseen paneutumista ja yksilöllistä palvelun sovittamista. Sulauttamispo-
litiikan tuottamien saamelaisten omaksumien sopeutumisen tapojen moninaisuus 
edellyttää tilanne- ja yksilökohtaista lähestymistapaa, jotta tulee tunnistetuksi, millai-
nen ja missä määrin saamelaiserityinen sekä muutoin erityinen palvelu sopii ihmisen 
elämäntilanteeseen. 

Omien kokemustensa ohella tutkimukseen osallistujat kertovat tilanteista, joissa 
he olivat auttaneet muita saamelaisia palvelun saamisessa. Useampi on toiminut tuki-
henkilönä toiselle saamelaiselle erilaisissa palvelutilanteissa tai tarjonnut saamelais-
ten kotiseutualueella palvelua saameksi. He kuvaavat tilanteita, joissa saamenkielisen 
asiakkaan tai potilaan tilanne on tullut ymmärretyksi väärin ennen tukihenkilön 
mukanaoloa. 
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Kyse on sekä kielellisestä vaikeudesta että kulttuurisesta etäisyydestä saamelai-
sen asiakkaan ja suomenkielisen työntekijän välillä. Stereotyyppiset käsitykset saa-
melaisista voivat osaltaan estää ihmisen tilanteen ymmärtämistä terveyspalveluissa. 
Osallistujat kertovat tilanteista, jossa potilas saattaa saada väärän tai puutteellisen 
diagnoosin, koska hän hahmottaa kysytyt asiat eri tavoin kuin ammattilainen. Ker-
rotaan myös tapauksista, joissa ihminen ei saanut riittävää hoitoa tai kuntoutuksen 
tarvetta ei tunnistettu. Vaikka asiakas hallitsee suomen arkikielen, palveluissa käytetty 
kieli poikkeaa arkikielestä. Kun palvelu ei tunnista kommunikointiongelmaa, asiakas 
poistuu tilanteesta ymmärtämättä, mitä tapahtui. Tilanne voi olla yhtä hankala asi-
akkaalle ja työntekijälle.

”[Virkamies, LH] soittaa minut avukseen, tulkikseen ’Etkö tulisi, ei tästä tule mitään…´ 
Asiakas sanoo [jälkikäteen, LH] autossa ’Voi, että kun on ihanaa, kun olet olemassa, olin 
aivan jo hätää kärsimässä’.” 

”Olin asiakkaan apuna [terveydenhuollossa, LH] … Ne termit on vaikeita suomenkieli-
sellekin… tarvitsee vielä saamentaa… sanat kyllä ymmärtää, mutta ei mitä ne oikeasti 
tarkoittaa… suomen kielellä, ei siitä olisi tullut mitään.”

Vammautumisen yhteydessä kaksikielisyys voi tuottaa tilanteen, jossa ihminen me-
nettää toisen kielensä. Kaksikielisyyden yleistyessä katoava kieli voi olla myös saamen 
kieli. Tällöinkin saamelaisuus voi olla merkittävä osa identiteettiä. Kulttuurisia juuria 
kannattelevan kielitaidon menettäminen koettelee minäkuvaa. Toisaalta mahdollisuus 
kielitaidon elvyttämiseen kohentaa itsetuntoa ja edistää kuntoutumista. Vammais- ja 
kuntoutuspalveluilta on jäänyt huomaamatta mahdollisuus käyttää saamen kielen 
opiskelua kuntoutusmuotona ja kielen palauttamista elämän laatuun kokonaisval-
taisesti vaikuttavana muutoksena. Kulttuuristen käytäntöjen vahvistamisen on ha-
vaittu tukevan esimerkiksi ikääntyneiden kokonaisvaltaista yhteisöllistä hyvinvointia 
(Gallardo-Peralta ym. 2019).

”Ja saamen kieli… se katosi kokonaan [vammautumisen yhteydessä, LH]… Ei jäänyt kuin 
joitain murusia… Koetan tankata sillä tavalla, että minä saisin sitä rohkeutta puhua 
uudestaan… että saisin sen saamelaisidentiteetin itselle esiin sieltä.”

On siis ilmeistä, ettei kaksikielisyys tarkoita, että palveluja voi ottaa vastaan kummalla 
kielellä vain (myös Melbøe 2016a, 86–87). Mahdollisuuksia saamenkielisiin vammais-
palveluihin on Suomessa toistaiseksi niin olemattomasti, ettei suora vertaaminen 
norjalaiseen tilanteeseen ole mielekästä, mutta myöskin norjalaisessa tutkimuksessa 
(mt.) saamenkielisten palvelujen saatavuus todettiin satunnaiseksi. Erityisesti elämän 
kriisitilanteissa ja erityispalveluissa kaksikielisyys edellyttää tavanomaista paneu-
tuvampaa työskentelyä. Näissä tilanteissa tulee palvelukohtaisesti varmistaa, millä 
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kielellä saatu palvelu vastaa ihmisen tarpeisiin. Jos palvelua ei voi tarjota tilanteen 
kannalta parhaalla kielellä, on turvauduttava ihmisen niin toivoessa tulkkiin tai itse 
valittuun tukihenkilöön. 

Tutkimukseen osallistujat toivat esiin, että joskus tukihenkilö on mieluisampi 
ratkaisu kuin tulkki, sillä kulttuurisesti adekvaatti tukihenkilö voi olla avuksi sekä 
kielellisessä että kulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Muutaman kerran käytimme kes-
kustelussa tukihenkilöistä nimitystä ”kulttuuritulkki” ja osallistujat pitivät ilmaisua 
kuvaavampana kuin nimityksiä ”tukihenkilö” tai ”tulkki”. Tukihenkilöinä toimineet 
toteavat toimineensa enemmänkin kulttuurin ja kommunikointitavan kuin kielen 
tulkkeina. 

”Minun on helpompi, kun tunnen nämä suvut … Kun puhutaan, suomalainen tulkitsee 
heti väärin [vaikka osaisi saamen kielen, LH] ... sinulla [suomalaisella, LH] on kieli, mutta 
se toinen puoli puuttuu aivan. Minä olen kasvanut [saamelaiseksi, LH] … Se luottamus 
tulee heti ja sen tietää, että sinä kuulut tähän sukuun, sinulla on tieto. Ja sitten on tietty 
hierarkia, voi sanoa, se on hienoa, semmoinen demokraattinen tietyllä tavalla.” 

Kulttuurin tulkeilta odotettiin kulttuurisesti adekvaattia saamenmielistä palvelua. 
Kulttuurin tulkit tunsivat ihmisen pitkältä ajalta. Heillä on muutakin kuin palveluti-
lanteessa rakentuvaa tietoa ihmisen elämänhistoriasta ja tilanteesta. Tuohon tietoon 
kulttuurin tulkit perustavat osaamisensa. Keskeisin ominaisuus tukihenkilössä vai-
kuttaakin olevan saamenmielisyys. Tukihenkilönä toimimisessa olennaista on kult-
tuurisen tiedon ja taidon ohella kulttuurinen tahto.

Muutama tutkimukseen osallistujista on saanut jossain vaiheessa palkkaa tai 
korvausta kulttuurin tulkkina tai tukihenkilönä toimimisestaan. Rahallinen korvaus 
kattaa yleensä vain murto-osan tehdystä työstä. Kulttuurin tulkeilla on koulutuksen ja 
kokemuksen tuottamaa tietoa palvelujärjestelmän toiminnasta. Saamenmielisyyden 
ohella he hallitsevat palvelujärjestelmän käyttämän kielen. 

”Minä ymmärrän kummankin kulttuurin aika läpikotaisin.” 

Saamelainen yhteisö hyödyntää kulttuurin tulkkeja, mihin liittyy luvussa 5.3 esiintuotu 
palkkatyön ja vapaa-ajan rajan häilyvyys (myös Miettunen 2012). Kulttuurin tulkkeina 
toimineet kertovat, kuinka heidät hälytetään kriisiytyneisiin asiakastilanteisiin tai 
tilanteisiin, joissa ihminen halutaan varmistaa, mitä hänen tulee vaikeutuneessa tilan-
teessa tehdä. Vapaaehtoinen työ on hektistä, ja kulttuurin tulkit tuovat esiin ajoittaista 
väsymystään lähes palkattomaan ”oheistyöhön”. 

”Minä olen nytkin vähän väsyneen oloinen, aivan.”

”Vaaditaan niin paljon enemmän kun niin sanotuilta muualta tulleilta.”
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Kulttuurin tulkin kykyyn auttaa luotetaan. Saamenkielistä ja saamelaisen kulttuurin 
sisältä tulevaa kulttuurisesti adekvaattia palveluohjausta on hyvin poikkeuksellisesti 
saatavilla, mutta tutkimukseen osallistuvien kertoman perusteella sen tarve on ilmei-
nen. Erityisen kaivattua on saamenmielinen palveluohjaus, sen aseman tunnistaminen, 
vakiinnuttaminen ja resursointi. 

Kuten luvussa 4.2 tuotiin esiin, kohtasin hyvinvointipalvelujen ammattilaisia sekä 
tutkimuksen alkuvaiheessa etsiessäni tutkimukseen mukaan lähteviä saamelaisia 
vammaisia että myöhemmin esitellessäni eri areenoilla tutkimuksen alustavia tulok-
sia. Mukaan lähteneiden saamelaisten vammaisten ohella nämä, pääosin suomalaiset, 
ammattilaiset ovat kertoneet organisaatioidensa riittämättömästä valmiudesta huo-
mioida saamelaisuutta palveluissa (myös Boine 2007). Maija Faurien (2011) kymmenen 
vuotta sitten tekemä havainto, että saamelaiskulttuurin tuntemus on sosiaaliturvaa 
koskevassa päätöksenteossa riittämätöntä, vaikuttaa olevan edelleen ajankohtainen. 
Faurie totesi, että huomiota on osattu kiinnittää lähinnä kieleen, mutta kulttuurin 
erityisyyttä ei tunnisteta asiakaskohtaamisissa eikä asiakkaiden tilanteista tehdyissä 
tulkinnoissa tai niihin nojaavissa päätöksissä. 

Kohtaamani hyvinvointipalvelujen ammattilaiset kertovat, että organisaatioilta 
puuttuu saamen kielet huomioivia apuvälineitä. Erilaiset kommunikoinnin tukivä-
lineet ovat lähes kauttaaltaan suomenkielisiä. Ne tulee joka kerta erikseen räätälöidä 
saamelaisen asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tähän työhön on riittämättömästi re-
sursseja ja osaamista. Räätälöinnissä turvaudutaankin myös vammaisen lähiyhteisön 
kulttuurin ja kielen osaamiseen. Saamenkielisiä ammattilaisia on vähän. Useampi 
palveluntarjoaja tunnisti, että suomen kieltä käytetään, koska asiakas sen hallitsee ja 
asioiden koetaan hoituvan riittävän hyvin ilman asiakkaan omakielisyyttä. Samoin 
kuin saamelaiset itse ovat rutinoituneet suomenkieliseen asiointiin, ammattilaiset ovat 
rutinoituneet saamelaisten suomen kielen taitoon. Muutoksen aikaansaaminen tilan-
teeseen edellyttää kolonialistisia rakenteita ja rutiineja purkavia toimia (Pohjola 2016).

Ei-saamelaiset ammattilaiset, joita tapasin, kaipasivat ja tarvitsevat lisää tietoa 
saamelaisen kulttuurin erityispiirteistä. Ammattilaisten perehdyttäminen saamelai-
suuteen edes perusasioiden osalta on yksi askel kohti kulttuurisesti adekvaatimpia pal-
veluja. Kulttuurisesti turvalliseksi koettujen palvelujen olemassaolo edellyttää tämän 
ohella myös saamelaisten ammattilaisten olemassaoloa, saamelaisten mukanaoloa 
palveluiden suunnittelussa ja saamenmielistä palvelua. 

Kansainvälisissä yhteyksissä korostetaan toistuvasti kulttuurin sisällä toimimisen 
merkitystä. Sisältä käsin tunnistaa kunkin kulttuurin erityisen tilanteen sekä kulttuu-
rin sisäisen moninaisuuden. (Esim. Gallardo-Peralta ym. 2019.) Hyvinvoinnin luominen 
niin, ettei samalla ylläpidetä kolonialismin kierrettä, edellyttää, että asiakas uskaltaa 
kääntyä palveluiden piiriin ilman, että hän kokee tarvetta piilottaa omalle elämälleen 
merkityksellisiä asioita. 

Kulttuurisesti turvallinen palvelu on saamenmielistä. Kulttuurisen turvallisuuden 
saavuttamiseen tarvitaan luottamus, että palvelu on kulttuuria tukevaa tai elvyttävää 
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ja että palvelussa osataan tarvittaessa hyödyntää positiivista erityiskohtelua (Schill ym. 
2019). Kulttuurin yleistuntemukseen perustuva toimiminen ei yksin riitä, vaan yhden-
vertainen kulttuurinen turvallisuus on valmis toiminaan yksittäisen jäsenen puolesta, 
hänen erityisyytensä huomioiden. Vammaisten saamelaisten kohdalla korostuu, että 
asetutaan niiden puolelle, joiden toimijuusasema on heikoin ja toimitaan yksilöllisissä 
tilanteissa oikeudenmukaisesti. (Ks. Blacktock 2019) 

7.3. Suomalaiset universaalipalvelut

Edellisissä luvuissa on todettu, että omakielisiä ja -kulttuurisia sosiaali- ja terveyspal-
veluita, tai varsinkaan vammaisuuteen erikoistuneita palveluita, osattiin tai uskal-
lettiin harvoin kaivata. Suomenkieliseen ja -mieliseen palveluun on rutinoiduttu ja 
oman kulttuurisuuden sivuutetuksi tulemiseen totuttu. Samoin edellä on todettu, että 
tutkimukseen osallistujat kokevat erityisesti suomenkieliset vammaisuuteen liittyvät 
palvelut välttämättömänä tai ainakin hyvin tarpeellisena omalle selviytymiselleen ja 
arjelleen. Kuten esimerkiksi Lorena P. Gallardo-Peralta kumppaneineen (2019) toteaa 
universaaleja ja alkuperäiskansaisuuteen liittyviä hyvinvoinnin tuottamisen tapoja 
ei tule nähdä vastakkaisina, vaan rinnakkaisina. Yhteisöjen sisäiset moninaisuudet ja 
yksilöiden tilanteiden erot edellyttävät hienojakoisempaa sovittamista ja tilan antoa 
erilaisille ratkaisuille. Tutkimukseen osallistujat kaipaavat lähes puuttuvien, kult-
tuurisesti adekvaattien ja turvallisiksi koettujen saamenmielisten palvelujen ohella 
parannuksia olemassa oleviin suomenkielisiin universaalipalveluihin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhteiskunnallisia instituutioita, joiden on tarkoi-
tus olla yhdenvertaisesti kansalaisten käytössä. Yhdenvertaisuus ei ole yhdenmukai-
suutta. Yhdenvertaisuuteen kuuluu yksilöllisten tilanteiden kuten kulttuurisuuden 
tai vammaisuuden huomiointi. Yksilöllisten tilanteiden on kuitenkin havaittu jäävän 
sivuun palvelujen toteutuksessa, kun palvelut korostavat asiakaskohtaisuuden sijaan 
yhtä palvelutarvetta, valmiina odottavaa palveluvalikoimaa ja asiointikäytäntöjen 
yhdenmukaisuutta. Yhdenvertaisen palvelujen saatavuuden toteutumattomuus tulee 
näkyväksi erityisesti palvelutarpeiden ollessa intersektionaalisia. (Esim. Eronen, Londén 
& Peltosalmi 2019; Juhila ym. 2020.) 

Tutkimukseen osallistujat toivat esiin puutteita palveluiden asiakaslähtöisyydessä 
ja -kohtaisuudessa. Pääsääntöisesti vammaisilla itsellään tai heidän lähiverkostollaan 
ei ole riittävästi tietoa palveluista, oikeudesta niihin tai tukea, jonka avulla he saavuttai-
sivat palvelut. Samaan tulokseen on päädytty useissa vammaisten palveluja koskevissa 
tutkimuksissa (mm. Järvikoski ym.; Metteri 2012; Kivistö 2014; Martin 2016; Uttjek 2016; 
Melbøe ym. 2016a; Heini ym. 2019). 

Vammaisuuteen liittyvän tiedon niukkuus on yksi tekijä, joka johtaa palvelujen 
asiakkaiksi pyrkivien ja asiakkuudessa olevien epäasialliseen kohteluun. Esteettömyy-
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den takaavien mukautusten puuttuminen voi johtaa avun hakemisesta luopumiseen 
ja palvelutta jäämiseen. Palvelujen saavutettavuuden parantaminen edellyttäisi vah-
vempaa sosiaalista asianajoa sekä vammaisten kanssa että heidän puolestaan (Hok-
kanen 2014a). Sosiaalinen asianajo tarkoittaa yhtäältä yksittäisten vammaisten asian 
ajamista niin, että heidän tilanteensa tulee kokonaisvaltaisesti huomioitua. Toisaalta 
esteettömyyden ja saavutettavuuden turvaaminen edellyttävät myös yleisempää ryh-
mämuotoista ja rakenteellista sosiaalista asianajoa. Niin palveluja suunniteltaessa 
ja toteutettaessa kuin niitä arvioitaessa ja muutettaessa vammaisuus ja vammaisten 
oikeudet jäävät huomiotta.

”Minulle on niin kammo jäänyt Kelasta, että minä en hae euroakaan, Olen … kustantanut 
itse … Minun piti itse täyttää paperit ja luvataan [palvelua, LH]. Sitten tulee päätös, että 
nyt pitää [antaa lisätietoja, LH], ei mitään … Pomputettiin … Ei mitään henkistä tukea, ei 
mitään. Minun piti selviytyä niin kun muut siitä paperin pyörittelystä.” 

”No mutta keneltä sinä haet palveluita, kun sinä et tiedä, kun kukaan ei ilmoita, mitä 
olisi mahdollista saada.” 

Osallistuja: ”Olen yhden kerran saanut [hoitojakson, LH] ... nyt kaksi vuotta sitä on 
haettu, eikä [kunnasta, LH] ole vastausta tullut … [Ammattilainen, LH] esitti, että pitäisi 
saada jatkoa, tästä on hyötyä ollut …”
Tutkija: ”Oliko se sinun mielestä hyödyllistä?”
Osallistuja: ”Oli se hyödyllistä.”

Sosiaali- ja terveyspalvelut yleisesti sekä erityisesti lääketieteellistä asiantuntemusta 
edellyttävät palvelut ja kuntoutuspalvelut osoittautuvat pistemäisiksi toimiksi. Palve-
luista puuttuvat pitkäjänteisyys ja vammaisen ihmisen elämäntilanteen kokonaisval-
tainen tunnistaminen. 

Sosiaalinen tilanteen tunnistaminen
Vammautumisessa tai vamman havaitsemisessa on kyse paitsi oikeasta lääketieteelli-
sestä tunnistamisesta ja diagnostisoinnista myös osuvasta sosiaalisesta tunnistami-
sesta. Sosiaalinen tunnistaminen edellyttää kokonaisvaltaista ihmisen tilanteeseen 
paneutumista. Se tarkastelee lääketieteellisen diagnoosin merkitystä tämän erityisen 
ihmisen elämässä ja hänen lähiympäristössään sekä tilanteessa ilmeneviä avun, tuen 
ja palvelujen tarpeita. 

Vammautuminen, vammaiseksi tunnistautuminen ja kuntoutuminen ovat tut-
kimukseen osallistujien elämässä pitkäkestoisia prosesseja. Vammaisuus on yksi osa 
elämää ja sen merkitys elämänkulussa vaihtelee elämäntilanteiden muuttuessa ja iän 
karttuessa. Yksilöllisen tilanteen tarkastelun puuttuminen vaikeuttaa sekä palvelui-
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den jatkuvuutta että muutosten tunnistamista. Luottamus palveluiden jatkuvuuteen 
ja työntekijöiden pysyvyyteen mahdollistaisi asioiden suunnittelua ja loisi uskoa 
tulevaisuuteen. (Myös Heini ym. 2019.) Vammaisen yksilöllisen tilanteen tarjoamien 
mahdollisuuksien ja tilanteeseen sopivien ratkaisujen oivaltaminen edellyttävät sekä 
kokeilemisen mahdollisuutta että pitkäjänteistä päämäärätietoisuutta. Yksilöllisiä voi-
mavaroja ja piilossa olevaa osaamista löytyy yhdessä etsimällä. Tilanteeseen soveltuvat 
apuvälineet mahdollistavat yhdenvertaisuutta ja pitkillä sekä monimuotoisillakin 
kuntoutuspoluilla voidaan saada aikaan ensi alkuun mahdottomalta vaikuttanutta 
edistystä, kuten seuraavassa:

”Monien vuosien aikana … sisukkaalla työllä … aina … uusien kuntoutustapojen ja kun-
toutuspaikkojen tuella … Sain sieltä tulokset ja vamman suuruudet ja kaikki muut mitä 
ei tiedetty ... Helppoahan [aiempien hoitoyksiköiden, LH] sitten oli muka löytää samat 
vammat, kun ne oli [erikoistuneessa kuntoutusyksiköissä, LH] tutkittu.”

Kerronnassa korostuu lääketieteellisen arvioinnin merkitys palvelujen saamiselle ja 
tilanteen ymmärtämiselle. Diagnoosin hakeminen saattaa viedä vuosia. Sen puuttu-
minen tai puutteellisuus tai elämäntilanteen kokonaisuuden huomiotta jättäminen 
voivat johtaa tilanteeseen sopimattomiin palveluihin ja kuntoutus- tai hoitomuotoi-
hin. Tutkimukseen osallistujien kerronnan perusteella palvelujen saaminen edellyt-
tävät vammaiselta itseltään ja hänen läheisiltään tai tukihenkilöiltään resursseja ja 
osaamista. Kun kuntoutuksen ja palvelujen saanti estyy tai on satunnaista, vamman 
seurausvaikutukset hyvinvointiin kasautuvat. Samalla vaikeutuvat vammaisuutta 
kompensoimaan sopivien palvelujen hahmottaminen ja niiden saaminen. 

”Pikku hiljaa alkoi olemaan se pakka sillä tavalla kuosissa, mutta siinä meni [vuosia, 
LH]. Eli itse maksettiin osittain.” 

”Minun mielestä se oli virhe, mitä se meni tekemään eli …”

Kerran annetulla diagnoosilla on taipumus ohjata vammaisen elämäntilanteiden 
tulkintaa ja palvelujen toimintaa jatkossa. Kun vammaisuus ajan saatossa muuttuu 
tai ihmiselle tulee uusi terveydellinen ongelma, palvelujärjestelmällä on vaikeuk-
sia tunnistaa muutos. Annettu lääketieteellinen diagnoosi ja vammaispalveluissa 
tehty tilannearvio ikään kuin kulkee palvelujärjestelmässä ihmisen tunnistimena 
ja määrää tavan, jolla häntä tarkastellaan. Diagnoosit ovat staattisia ja niiden katse 
suuntautuu menneisyyteen. Vammaisen ihmisen elämä taas suuntautuu eteenpäin 
ja muutokseen.

”Kun mulla oli nämä [aiemmat diagnoosit, LH], niin ei uskottu, että minulla on ihan 
uusi vika myös.” 
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Diagnoosi saattaa olla myös leima, joka rajoittaa elämää, koska se herättää ennakko-
luuloja ja harhaisiakin käsityksiä siitä, mihin ihminen kykenee. Näin diagnoosit voivat 
myös rajata mahdollisuuksia, joita vammainen näkee itsellään olevan tai vammaisen 
ympäristö määrittelee hänelle mahdolliseksi. Tämän vuoksi osa tutkimukseen osallis-
tujista kertoi jättävänsä joko pääsääntöisesti tai tilannekohtaisesti vammaisuutensa 
tai tietyn diagnoosin kertomatta.

Osallistujien joukossa on myös ihmisiä, jotka tietoisesti kaatavat diagnoosin 
asettamia rajoja. Tämä voi liittyä haluun elää omannäköistä elämää, osoittaa omaa 
tahtoa ja pärjäämistä. Toisaalta diagnostisointi voi myös olla erityisen haasteellista 
monikulttuurisissa tilanteissa (myös Gilroy 2012; Allemann & Dudeck 2017). Tästä voi 
pitää viitteenä sitä, kuinka yleistä oli, että elämä ei ollut kulkenut siten kuin määritelty 
diagnoosi antaisi olettaa.

”[lääkäri kysyy, LH] ’Oletko viettänyt säännöllistä elämää?’. Minä, että olen moottorikel-
kalla ajanut. ’Ethän sinä kelkalla saa ajaa.’ Minä, että olen kuitenkin ajanut.”

Kokonaisuudessaan vammaisten saamelaisten kokemuksissa hyvinvointipalveluista 
on kyse yhtäältä kulttuurisuuden kunnioituksesta, toisaalta palvelujen kyvystä koh-
data vammaisuutta ja tarjota vammaiserityisyyden huomioivaa palvelua ja kolman-
neksi yleisistä hyvinvointipalvelujen toimintakäytännöistä ja kehittämistarpeista. 
Kulttuurisuuden huomioivien palveluiden vaje liittyy saamenkielisten palveluiden 
saamiseen ja saavutettavuuteen, saamelaiserityisen kommunikointityylin ja elämisen 
tavan ymmärtämiseen ja palvelujen koettuun kulttuuriseen turvallisuuteen eli saamen-
mielisyyteen. Tutkimukseen osallistujat kaipasivat sekä kulttuurisesti että suhteessa 
vammaisuuteen adekvaattia asiantuntevaa palvelua, jossa yksilöllinen erityisyys tulee 
tarvittaessa huomioiduksi. Adekvaattien palveluiden puutteessa vaikuttaa olevan ky-
symys yleisemminkin palveluissa havaitusta (mm. Järvikoski ym. 2015; Heini ym. 2019) 
kyvyttömyydestä kohdata ihmistä erityisessä, yksilöllisessä elämäntilanteessaan ja 
nähdä tämän tilanteen ja vammaisuuden yhteisvaikutus. 
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8. 
Tutkimuksen arviointi ja 

johtopäätökset
Tutkimukseen osallistujien keskeiset viestit tutkimukselle olivat tarve tulla kuulluksi 
omassa erityisessä tilanteessaan ja toisaalta toive, että tutkimus osaltaan tuottaa muu-
tosta. Ensimmäiseen toiveeseen vastaamiseen keskityttiin edellisessä kolmessa luvussa. 
Tässä luvussa siirrytään erityisesti toiseen toiveeseen vastaamiseen arvioimalla tehtyä 
tutkimusta (8.1.) ja tuottamalla johtopäätöksiä (8.2.), joilla muutosta voidaan saada 
aikaan. Vaikka johtopäätökset ovat rakentuneet tutkimusprosessin kollektiivisessa 
työskentelyssä, ne perustuvat kuitenkin tutkijan tulkintaan ja ovat hänen vastuullaan. 
Tulkintojen tekemisen keskiössä on tutkimusprosessin kuluessa käyty vuorovaikutus 
tutkimukseen osallistujien kanssa.

8.1. Tutkimuskäytännöistä ja -aineistosta

Tutkimuksen keskiöön haluttiin vammaisten saamelaisten omat kokemukset vammai-
sena ja saamelaisena elämisestä. Aiempaa saamelaisia vammaisia koskevaa tutkimusta 
on niukalti ja se on pääosin norjalaisten toteuttamaa. Osallistujat tutkimukseen haet-
tiin soveltaen lumipallomenetelmää, koska vammaisten saamelaisten tavoittaminen 
tiedettiin vaikeaksi. Lumipallomenetelmään liittyvä heikkous tutkimukseen osallistuji-
en yksipuolisesta tavoittamisesta minimoitiin hyödyntämällä laajaa verkostoa. Verkos-
ton välikäsien kautta toimimiseen liittyi riski tutkimusta koskevan tiedon tahattomille 
virhetulkinnoille. Se voi aiheuttaa joissain yhteisön jäsenissä myös ohitetuksi tulemisen 
kokemuksia, kun tutkija voi kontrolloida lumipallon etenemistä vain osittain. 

Tutkimuksen edetessä tuli ilmeiseksi, että osallistujiksi valikoitui ihmisiä, joilla on 
keskimääräistä paremmat valmiudet toimia informantteina ja ihmisiä, joilla on roh-
keutta osallistua araksi koettua aihetta, vammaisuutta, käsittelevään tutkimukseen. 
He ovat valmiimpia ja kyvykkäämpiä osallistumaan, rohkeampia keskustelemaan 
vaikeahkosta asiasta, ja heillä on verkostoja, joiden kautta he tulivat tietoiseksi tutki-
muksesta. Tämä tulee huomioida tutkimuksen tuloksia tulkittaessa ja sovellettaessa. 

Vaikeimmissa tilanteissa elävät ihmiset ovat tutkimusaineistossa vähemmistönä, 
mikä on toistuva havainto vammaisia käsittelevissä tutkimuksissa (mm. Kivistö & Hok-
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kanen 2020; 2021; Tarvainen & Hänninen 2021). Tässä tutkimuksessa puutetta jossain 
määrin kompensoi narratiivinen haastatteluorientaatio. Sen myötä tutkimukseen osal-
listujat kertovat elämänsä aiemmista, myös vaikeammista, vaiheista. Eristäytyneempien 
tai vaikeissa elämäntilanteissa elävien saamelaisten vammaisten tavoittamiseen olisi 
tarvittu huomattavasti enemmän aikaa varsinkin, kun vammaisuus tiedettiin araksi 
aihealueeksi. 

Tutkimukseen osallistujien tavoitettavuus oli Pohjois-Suomessa parempi kuin 
muualla. Tavoitettiin suhteellisen paljon saamelaisten kotiseutualueella asuvia ja 
saamea äidinkielenään puhuvia, joten tutkimukseen osallistujat eivät edusta kaik-
kia Suomessa asuvia vammaisia saamelaisia. Pohjois-Suomen ulkopuolella asuvat ja 
suomea äidinkielenään puhuvat vammaiset saamelaiset ovat tutkimuksessa aliedus-
tettuna. Vammaisuuden suhteen tavoitettiin monenlaisia ihmisiä. Lähes kaikkien 
osallistujien elämään vaikuttaa usea vamma ja pitkäaikaissairaus. Hyvin edustettuja 
diagnoosiryhmiä ovat tuki- ja liikuntaelinvammat, oppimisvaikeudet, kognitiiviset 
häiriöt sekä aivovauriot. Heikosti edustettuja ovat psyyken sairaudet, aistivammat sekä 
monivammaisuus. Näitä vammoja tutkimukseen osallistujat käsittelevät pääsääntöi-
sesti muiden vammaisten kokemuksina. 

Tässä tutkimuksessa on kuvattu tutkimusmenetelmällisten ratkaisujen käytännön 
toteutus, kuten aineiston hankinta, laajasti. Sillä pyritään parantamaan vähän tutkitun 
ilmiön tutkimuksellisten ja eettisten ratkaisujen avoimuutta. Kun tutkimusta tehdään 
ja siitä esimerkiksi informoidaan, päädytään aina tutkimuskohtaisten reunaehtojen 
ohjaamiin ratkaisuihin. Ratkaisujen seurauksia tuodaan turhan harvoin tutkimuksissa 
esiin. Yleensä vain todetaan, että tutkittavilta on saatu informoitu suostumus. Kuiten-
kin vammaisten, alkuperäiskansojen ja kielivähemmistöjen tutkimisessa tiedottami-
nen, tutkimussopimusten tekeminen ja aineiston hankintatilanteiden järjestäminen 
vaativat erityistä paneutumista (mm. Heikkilä 2016; Nygård & Saus 2016; Melboe ym. 
2016b; Allemann & Dudeck 2017). Niin kielellisten ja kulttuuristen kuin yksilöllisten 
tilanteiden huomiointiin tarvitaan toteutettavien tutkimuskäytäntöjen eettistä ja 
kriittistä arviointia. 

Informoidun suostumuksen taustalla olevan tiedonannon reunaehtoja ja mo-
ninaisia merkityksiä kuvaa tämän tutkimuksen kirjallisen informointimateriaalin 
kaksikielisyys. Ratkaisulla haluttiin huomioida saamelaisten oikeus omakieliseen 
materiaaliin. Kirjallisen materiaalin kaksikielisyys pystyttiin toteuttamaan ilman 
taloudellista resurssointia pohjoissaamenkielisten tutkijakollegojen ansiosta. Yhden 
saamen kielen huomioinnin voi nähdä ensiaskeleena tutkimukseen osallistujien kult-
tuurin kunnioittamisessa. Sen sijaan saamen kielten keskinäiseen yhdenvertaisuuteen 
ei tutkimuksen resurssoinnissa eikä aikataulussa osattu varautua. Kaksikielinen kirjal-
linen materiaali tuki yhden saamen kielen asemaa, jättäen samalla kaksi muuta kieltä 
huomiotta. Tämän ohella kirjallisen materiaalin kaksikielisyydelle ilmeni yksilötasolla 
merkityksiä, joita en tutkijana osannut ennakoida. Vanhemmat saamenkieliset ihmiset 
taitavat äidinkielensä puhuttuna, mutta eivät yhtä kattavasti kirjoitettuna. Heille tut-
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kimuskäytäntö oli paitsi jonkinasteinen osoitus tutkimuksen yrityksestä kunnioittaa 
kulttuuria myös muistutus omasta kielitaidottomuudesta. 

Tutkimukseen osallistujia kuunnellessani oivalsin kolmannen tiedonannon ulot-
tuvuuden, joka ansaitsee osakseen pohdintaa. Useille vammaisryhmille puhuttu teksti 
on kirjoitettua ymmärrettävämpää ja asioiden omaksumisen tahti vaihtelee. Tutkimus-
ta koskevan tiedon saatavillaolo puhuttuna tallenteena olisi tuottanut tutkimukseen 
osallistumista harkitseville ja jo osallistuneille kirjallista materiaalia laajemman mah-
dollisuuden perehtyä tutkimukseen omatahtisesti. Toteutunutta informointikäytäntöä 
paremmin yhdenvertaisuutta olisi tukenut selko- ja kuvakielinen, pistekirjoituksin ja 
viittomin täydennetty viisikielinen (saamenkielet, suomi ja ruotsi) tiedon antaminen. 
Se veisi aikaa, vaatisi laaja-alaista erityisosaamista ja tuottaisi kustannuksia. Senkin 
jälkeen monen vamman tuottama erityisyys sivuutettaisiin. 

Osallistujia tavatessani jouduin myös toteamaan, että he eivät aina kaivanneet 
tarjotun kaltaista informointia – tai paremminkin, informointia laisinkaan. Monen 
osallistujan halu puhua aiheesta oli niin suuri, että he olisivat halunneet sivuuttaa 
kaiken tiedonannon. Nämä esimerkit osoittavat, kuinka haasteellista tutkimusrahoi-
tusta haettaessa, tutkimusta aikataulutettaessa ja vielä tutkimuksen kuluessakin on 
ennakoida tutkimuksen toteutuksen eettisiä erityispiirteitä. 

Myös haastattelijan ja tutkijan persoonalla on merkitystä tutkimuksen toteutuk-
seen. Tutkimushaastattelut tapahtuivat pääsääntöisesti suomeksi, vaikka pohjois-
saamenkielinen mahdollisuus oli olemassa. Suomenkielinen tutkija ei ole saame-
lainen eikä vammainen. Molempiin asioihin hänellä oli ennestään kosketuspintoja, 
vammaisuuteen enemmän kuin saamelaisuuteen. Osallistujien tilannetta ja heidän 
kertomansa merkitystä voi edesauttaa, jos tutkija itse kuuluisi tutkittavaan ryhmään. 
Usein sen nähdään myös vahvistavan tutkimuksen eettisyyttä ja oikeuttavan tutkimis-
ta. Erityisesti moninkertaisen toiseuden ilmiöitä tutkittaessa ei silti ole yksiselitteistä, 
tuottaako kaikille tutkimukseen osallistujille tutkijan kuuluminen edes osin samaan 
ryhmään helpompaa lähestyttävyyttä. 

Tutkijan ja tutkimukseen osallistujien erilaiseen elämismaailmaan liittyy myös seu-
raava huomio. Tutkimukseen osallistujien puheessa on paikoin havaittavissa saamen 
kielen ja kommunikaatiotavan sekä vammaisuuden vaikutus kerronnan etenemiseen. 
Näiden asioiden huomioiminen tulkinnassa vaatii aikaa ja herkkyyttä. Jokaisella kuun-
telu- ja lukukerralla asioiden merkitykset avautuvat uudella tavalla. Kun kohtasin tutki-
mukseen osallistujia ensimmäisen tapaamisemme jälkeen uudemman kerran, alustavat 
tulkinnat tarkentuivat, täydentyivät tai vahvistuivat. Tutkimusaineiston analyysissä ja 
tuloksissa on kuitenkin aina kyse tutkijan tulkinnasta. Niin tässäkin tutkimuksessa. 

Tutkimukseen osallistujia etsittäessä ja tutkimuksen kuluessa laajentuneet ver-
kostot loivat tutkittavasta ilmiöstä tutkimukseen osallistujien kerrontaa täydentävää 
ymmärrystä. Pitkän tutkimusprosessin aikana mahdollistunut monipuolinen ”kent-
tätuntemus” auttoi kontekstoimaan minulle tutkimustilanteessa kerrottua. Näen sen 
myös lisänneen tutkimuksen yhteiskunnallista validiteettia. Saatoin myös paremmin 



– 129 –

arvioida oman tutkijuuteni tai persoonani mahdollisesti tuottamaa erityisyyttä ai-
neistoon. 

Johtopäätöksiä tutkimuskäytännöistä ja aineistosta

• Alkuperäiskansatutkimuksen eettisten periaatteiden, yhdenvertaisuuden ja 
vammaisuuden kirjon huomiointi vaativat paneutuvaa ja tavanomaista pit-
käkestoisempaa, väljemmin rajattua sekä paremmin resursoitua tutkimusta.

• Kielellisten, kulttuuristen sekä yksilöllisten tekijöiden huomiointi tutkimuspro-
sessissa on tilanne-, tutkimus- ja tutkijakohtainen ratkaisu.

• Lumipallomenetelmällä tuotetun tiedon yksipuolisuuden välttäminen edellyttää 
kohdentumista useisiin osaryhmiin.

• Arkaluontoisen ilmiön kohdalla monipuolinen tutkimukseen osallistujien ta-
voittaminen vaatii harkinta-ajan mahdollisuutta tutkimukseen osallistumisesta.

• Arvolatautuneita asioita tutkiessa väärinymmärrysten mahdollisuus korostuu.

• Tutkijan asemoituminen ilmiön sisä- ja ulkopuliseksi on aina osittaista ja tut-
kimuksen kulussa muuntuvaa.

8.2. Saamelaisten vammaisten osallisuudesta

Vammaisten saamelaisten aseman erityisyydestä
Tutkimustuloksissa korostuu sekä vammaisuuden että saamelaisuuden moninaisuus, 
tilannekohtaisuus ja vuorovaikutuksessa määrittyminen. Saamelaisten monet kielet, 
kulttuuriset erityispiirteet, suvut ja sukujen perinteiset elinkeinot, asuinalueet, suhde 
uskontoon ja poliittiseen toimintaan sekä monikulttuurisuuteen ovat esimerkkejä 
erilaisuutta luovista tekijöistä. Vammaisten kohdalla erilaisten vammojen yhteisölli-
set, yhteiskunnalliset ja elämänpoliittiset seuraukset sekä ympäristön suhtautuminen 
niihin tuottavat erilaisuutta vammaisuuden kokemukseen ja vammaisten asemaan 
yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Alkuperäiskansaisuuteen ja vammaisuuteen liittyvien 
kysymysten käsitteleminen kansainvälisten sopimusten ja lainsäädännön toimeenpa-
nossa ja palveluiden toteutuksessa ryhmien sisäiset heterogeenisuudet huomioiden 
on ehto sille, että palvelut ja käytännöt sopivat ihmisten yhteisöllisiin ja yksilöllisiin 
elämäntilanteisiin. 

Lumipallomenetelmän soveltamisen yhteydessä kävi ilmi, että vammaiset saame-
laiset eivät ole virallisesti tai epävirallisesti verkostoituneita. Toisistaan erillisiä tiettyyn 
elämäntilanteeseen tai vammaryhmään keskittyviä pieniä ryhmiä erityisesti saame-
laisten kotiseutualueella lienee olemassa. Ne tavoittavat vain harvoja. Tutkimukseen 



– 130 –

osallistujat saivatkin tukea oman identiteettinsä rakentamiseen ja ratkaisujen löyty-
miseen lähinnä suomalaisilta vammaisjärjestöiltä. Näissä tilanteissa saamelaisuus 
jäi huomiotta vertaistuen kiinnittyessä vammaisuuteen. On ilmeistä tarvetta tukea 
sekä vammaisten saamelaisten keskinäistä verkostoitumista että vuoropuhelua vam-
mais- ja saamelaisyhdistysten välillä. Vuorovaikutuksen tiivistäminen mahdollistaisi 
vammaisuuden ja saamelaisuuden yhtäaikaista huomiointia saamelaisten vammais-
ten tukemisessa ja heitä koskeviin asioihin vaikutettaessa. Verkostoitumisessa olisi 
huomioitava vammaisuuden moninaisuus sekä saamelaisten kotiseutualueella ja sen 
ulkopuolella elävien saamelaisten yhteiset ja erityiset tarpeet ja tilanteet. 

Toisaalta kerronnassa tulee esiin arkuus ja haluttomuus tulla määritellyksi vam-
maisuuden kautta. Vammaisuuteen liitetään edelleen toiseutta ja häpeää, ja vammaisia 
syrjitään. Tutkimuksen perusteella tilanteeseen vaikuttaminen vaatisi pitkäjänteistä 
työskentelyä. Vammaisuuteen liittyvien asioiden avoin esilläolo eri yhteyksissä voisi 
tukea yksittäisiä vammaisia saamelaisia avoimempaan näkyville tulemiseen. Näin 
vammaisuudesta tulisi arkipäiväisempää, hyväksytympää, havaitumpaa ja huomi-
oonotetumpaa. 

Johtopäätöksiä vammaisten saamelaisten asemasta

• Vammaisilta saamelaisilta puuttuu viiteryhmä tai verkosto, jonka kautta he 
saisivat kattavasti erityisyyteensä perustuvaa tukea ja voisivat vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin.

• Vammaisten oikeudet ovat jääneet saamelaiskeskustelussa vähäiselle huomiolle, 
vaikka alkuperäiskansojen julistus edellyttää vammaisten erityistä huomiointia.

• Saamelaiset ovat yksi kansa ja sellaisena tunnistettava entiteetti. Kansan sisäisten 
erityisryhmien tilanteiden huomiointi takaa yhdenvertaisuuden toteutumista.

• Vammaisuuteen yhdistyy edelleen runsaasti ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Syrjinnästä
Vammaisuuteen liittyvä syrjintä on yleismaailmallinen, myös suomalainen, ilmiö. Syr-
jinnän vähentämistä on edesauttanut kansainvälinen yhteistyö, tietoisuuden lisäänty-
minen ja aktiivinen toiminta vammaisten ihmisoikeuksien toteuttamiseksi. Syrjityksi 
ja kaltoinkohdelluksi tulemisen riski on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu olevan 
alkuperäiskansojen vammaisilla jäsenillä muita suurempi. Tämän tutkimuksen valossa 
voidaan todeta, että saamelaisten vammaisten syrjintä ei ole ainakaan sen vähäisem-
pää kuin muiden vammaisten. Lisäksi syrjintää tuottavien tekijöiden useus altistaa 
moninkertaiselle syrjinnälle sekä kokonaisen ryhmän että yksilöt. Tämän ohella saa-
melaisten kotiseutualueella vammaiset kohtaavat syrjäseudun tuoman erityishaasteen 
adekvaatin palvelun ja kohtelun toteutumisessa. Vammaisten oikeuksien sopimuksen 
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onnistuneessa täytäntöönpanossa vammaisten kaltoinkohtelua ja syrjintää vähentävät 
toimet tuleekin ulottaa saamelaisiin, kunnioittaen ja edistäen saamelaiserityisyyttä.

Tutkimukseen osallistujat totesivat edistysaskeleita tapahtuneen saamelaisten 
huomioinnissa alkuperäiskansana ja kielivähemmistönä. Sekä vammaisuuteen että 
saamelaisuuteen liittyy kuitenkin edelleen vahvaakin syrjintää. Toteutuvan syrjinnän 
tunnistaminen ja tunnustaminen on vaativaa. Aikaisemmat tapahtumat vaikuttavat 
ihmisiin ja yhteisöihin, omaksuttuihin asenteisiin ja toteutuviin toimintakäytäntöi-
hin. Rakenteisiin ja asenteisiin juurtunut syrjintä ja ihmisryhmien paikantuminen 
keskenään erilaisiin asemiin tuottaa yhteisöllistä taipumusta sietää, suvaita ja olla 
tunnistamatta kaltoinkohtelua ja syrjintää. 

Saamelaisiin kohdistuneeseen suomalaisuuteen sulauttamiseen on liittynyt paitsi 
etniseen ryhmään kohdistunutta myös yksilöllistä kaltoinkohtelua ja väkivaltako-
kemuksia, joiden käsitteleminen vaatii erityistä paneutumista kokemusten moniai-
neksisuuden takia. Asian työstämiseen tarvitaan sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä 
mahdollisuuksia. (Herring ym. 2013) Tarjolla olevat mahdollisuudet käsittelylle ovat 
riittämättömät ja osin myös historialliset juuret omaavien traumojen käsittelyyn so-
pimattomia, mihin puutteeseen totuus- ja sovintokomission työskentely voi onnistu-
neimmillaan tuoda muutosta. 

Varhaisempien vammaisia ja saamelaisia syrjivien käytäntöjen avoin tunnista-
minen liittyy niiden poiskitkemiseen sekä syrjimättömien käytäntöjen luomiseen ja 
vakiinnuttamiseen. Vammaisuuteen kohdistuva syrjintä voi yhdistyä syrjintään, jota 
tuottaa palvelujen kyvyttömyys tarjota kulttuurisesti turvallista saamenmielistä palve-
lua. Rakenteellistunutta syrjintää ei välttämättä tunnista sen paremmin syrjityt kuin 
syrjivät palvelutkaan. Toisaalta syrjinnän tunnistaminen yhdellä elämänalueella vai-
kuttaa edesauttavan sen havaitsemista myös toisiin tekijöihin tai tilanteisiin liittyen. 

Yleensä sekä vammaisuuteen että saamelaisuuteen perustuvan syrjinnän vaikutuk-
set ovat laaja-alaisia kohdistuen useampaan kuin yhteen elämänalueeseen. Kuitenkin 
joitain karkeita kategorisointeja voidaan tehdä siitä, millä elämänalueilla syrjintä voi-
mallisimmin todentuu. Tässä tutkimuksessa esiintuodun saamelaisuuteen perustuvan 
syrjinnän painopiste on kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumattomuudessa. 
Vammaisuuteen perustuva syrjintä taas painottuu koulutukseen, työelämään, liikkumi-
seen ja huolenpitoon liittyvien oikeuksien toteutumiseen. Sukupuoleen pohjaava syr-
jintä keskittyy työ- ja perhe-elämään sekä koskemattomuuden toteutumattomuuteen.

Syrjintätekijöiden kumuloituminen yksilötasolla tuottaa erityisen vaikeita elä-
mäntilanteita. Saamelaisuuden, vammaisuuden tai sukupuolen tunnistaminen syr-
jintätekijöiksi on puutteellista. Tutkimuksen perusteella se on kuitenkin yleisempää 
ja helpompaa kuin näiden intersektionaalisen yhteisvaikutuksen tuottaman aseman 
ja siihen liittyvän syrjinnän tai kaltoinkohtelun tunnistaminen. Entisestään syrjinnän 
havaitseminen ja siihen puuttuminen vaikeutuvat, kun tilanteeseen yhdistyy muita 
syrjintätekijöitä tai matala sosioekonominen asema, elämäntavan poikkeaminen 
tavanomaisimmasta tai muu yksilöllinen erityisyys. Syrjintä ajaa ihmistä yhteisöjen 
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reunamille tai näkymättömiin. Syrjinnän torjumisessa sekä sen seurausten käsitte-
lyssä ja kompensoimisessa huomiota tulisi kiinnittää tilanteeseen kiinnittyneiden 
tekijöiden keskinäisen vuorovaikutukseen ja niiden yhteenkietoutumiseen. Syrjinnän 
intersektionaalisuus altistaa saamelaiset vammaiset seuraamuksille, jotka eivät liity 
yksinomaan saamelaisuuteen tai vammaisuuteen. 

Johtopäätöksiä syrjinnästä

• Syrjintä menneisyydessä välittyy ja vaikuttaa tähän päivään yhteisöihin raken-
teellistuneiden toimintakäytäntöjen ja asenteiden myötä.

• Rakenteellinen syrjintä altistaa yksilöihin kohdistuvan kaltoinkohtelun salli-
miselle.

• Vahva syrjintäkokemus tai -tapahtuma voi estää hienovaraisemman tilanteen 
tunnistamisen syrjinnäksi.

• Syrjinnän intersektionaalisuuden ja kontekstuaalisuuden tunnistaminen ede-
sauttaa syrjinnän torjumista. 

• Kansainvälistä vammaisten oikeuksien sopimusta ja alkuperäiskansojen oikeuk-
sien julistusta on sovellettava rinta rinnan.

• Kansainvälisten sopimusten ja kansallisen lainsäädännön turvaamat oikeudet 
ovat oikeuksia vasta, kun ne toteutuvat arjessa.

Selviytymisestä
Syrjäyttävien ja huono-osaisuutta tuottavien elämän osatekijöiden vastapainoksi 
tutkimukseen osallistujat tunnistivat paljon omaan ja lähiyhteisöjen toimijuuteen 
liittyviä selviytymistä ja pärjäämistä tukevia asioita. Vammaisuus ei tee elämästä 
staattista, vaan tavanomaistakin yllätyksellisempää, monivaiheisempaa ja vastoin-
käymisten kirjavoittamaa. Tutkimukseen osallistujat korostavat vammaisena elämisen 
vaativan sitkeyttä. He tavoittelevat parempaa hyvinvointia ja vahvempaa osallisuutta 
pitkäjänteisesti ja sisukkaasti. Oma elämä rakennetaan tavanomaisesta poikkeavista 
aineksista, jolloin oman toimijuuden merkitys korostuu silloinkin, kun sosiaalisten 
verkostojen tukea on saatavilla.

Sosiaalinen verkosto muotoutui tutkimukseen osallistujilla lähimmäisistä ihmi-
sistä, lähiyhteisöistä, muiden elämän areenoiden tarjoamista yhteisöistä ja palvelujär-
jestelmästä. Verkoston laajuus ja sen kautta välittyvä tuki vaihteli erittäin runsaasti. 
Arjen hallinnalle merkityksellisimmäksi nousi lähiyhteisöjen ihmissuhteet ja niistä 
saatu tiedollinen, toiminnallinen ja tunnetuki. Saamelainen lähiyhteisö laajenee 
paikoin kattamaan ydinperheen ohella sukua ja suvun perinteistä asuinaluetta ja 
elinkeinoa. Lähiyhteisöjen ymmärrys vammaisuudesta ja sen vaikutuksista tukee 
vammaisen mahdollisuutta hyväksyä oma elämäntilanteensa ja löytää oma tapa 
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elää. Vammaisen ihmisen oikeuksien toteuttaminen vaikuttaa edelleen edellyttävän 
hänen lähipiiriltään sitoutumista, osaamista, äänekkyyttä ja sinnikkyyttä. Lähipiiri 
tarvitsee tietoa ja tukea kyetäkseen olemaan vammaisen ihmisen tarpeiden ja tilan-
teen mukainen tuki. 

Vammaisten hyvän elämän saavuttaminen edellyttää yhteiskunnallisia palveluja, 
tukea ja toimenpiteitä. Palveluksi harvoin riittää terveydenhuollon tuki. Yhdenvertaisen 
osallisuuden mahdollistamiseen tarvitaan laaja-alaista sosiaalista näkemystä vammai-
suuden tai vammautumisen merkityksestä elämälle ja osallisuudelle sekä ratkaisuja, 
jotka uudistavat käytäntöjä. Mikäli arjen lähiyhteisöltä saatu tuki on riittämätön tai 
ristiriitainen, odotetaan palveluilta ja ammattilaisilta tavanomaista laaja-alaisempaa 
tukea. Ammattilaiset eivät välttämättä tunnista suurta valtaansa asiakkaiden arjen 
muotoutumiseen eivätkä oman asemansa merkityksen vaihtelua erilaisissa tilanteissa 
elävien vammaisten elämässä. 

Vammaisjärjestöjen toiminnan kautta välittyvän sosiaalisen tuen vaikutus vam-
maisten osallisuuden toteutumiselle on suuri. Järjestöjen neuvonta, ohjaus, palvelut 
ja vertaistuki tukevat vammaisuuteen liittyvien selviytymistapojen löytämistä ja iden-
titeetin uudelleenrakentamista. Vammaisjärjestöiltä saatu tuki koettiin merkityksel-
liseksi, vaikka se ei tunnistanut vammaisen henkilön tilanteen saamelaiserityisyyttä. 

Hyvinvointia tuottava osallisuus konkretisoituu osallistumisessa ja kuulumisen 
tunteessa. Vammaisten yhdenvertainen osallisuus tarkoitti tutkimukseen osallistu-
jille mahdollisuutta merkitykselliseen tekemiseen ja toimintaan sekä hyväksytyksi 
tulemista. Aikuisiällä opiskelun ja palkkatyön arvostaminen korostui. Niiden koetaan 
takaavan yhteisöllistä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Kun palkkatyömarkkinat ovat 
syrjiviä, muut toimintamuodot nousevat merkityksellisiksi osallistumisen ja kuulu-
misen areenoiksi. Yhteisöt ja palvelujärjestelmä eivät aina oivalla näiden tekemisen ja 
toimimisen tapojen korostunutta merkitystä vammaisten elämässä. Tällaisia areenoita 
ovat erilaisen tuetun työ- ja päivätoiminnan ohella muun muassa kiinteistön, kodin 
ja ympäristön ylläpito sekä liikunta ja sosiaalinen media. 

Internetin ympärille rakentunut toiminta ja sosiaalinen media oli pääsääntöisesti 
rikastuttanut tutkimukseen osallistujien elämää. Se laajentaa elämänpiiriä tarjotes-
saan osallistumisen, kuulumisen sekä toimijuuden areenoita. Kyse oli sosiaalisten 
verkostojen ylläpitämisestä ja luomisesta, etäisyyksien hallinnasta sekä helposti saavu-
tettavasta harrastamisen mahdollisuudesta. Erityinen arvo näillä areenoilla on, koska 
vammaisuutta tai saamelaisuutta saa niillä tuoda esiin haluamassaan laajuudessa. 
Sosiaalinen media nähtiin hyvänä muiden verkostojen ja tekemisen täydentäjänä, ei 
niiden korvaajana. Jatkossa internetpohjainen toimijuus tuonee mukanaan sekä uusia 
ratkaisuja että ongelmia osallisuuden, kuulumisen ja tuen toteutumiseen. 

Selviytymisen keinoksi osoittautui myös vaikuttamiseen suuntautuminen ja 
siihen asennoituminen. Kokemukset saamelaisten kohtaamasta vääryydestä ruokki-
vat vammaisten saamelaisten valmiutta vaikuttamistoimintaan. Osa tutkimukseen 
osallistujista vaikutti monilla areenoilla. Yleisimmin haluttiin vaikuttaa lähinnä 
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taustatoimijana, ei niinkään näkyvästi esillä ollen. Rakenteisiin vaikuttamisen tar-
peellisuus tunnistettiin, vaikka oma vaikuttaminen tapahtui yleensä ruohonjuuri-
tasolla ja yksilötyössä. Rakenteisiin vaikuttaminen tuli esiin myös siten, että tähän 
tutkimukseen osallistumalla toivottiin voitavan vaikuttaa vammaisten ja erityisesti 
saamelaisten vammaisten asemaan yhteiskunnassa sekä heidän asemaansa saame-
laisen yhteisön jäseninä.

Hyvinvointia tukee omana itsenään hyväksytyksi tulemisen kokemus. Saamelaisek-
si ja vammaiseksi identifioitumisessa on selkeä ero. Kaikki tutkimukseen osallistujat 
identifioivat itsensä saamelaisiksi. Vammaisuus taas koettiin korostetummin yhdeksi 
osaksi identiteettiä. Osa osallistujista suorastaan vieroksui vammaiseksi nimeämistä, 
ja vain muutama oli valmis julkisesti esiintymään vammaisena, missä heijastuu vam-
maisuuteen liittyvä ennakkoluulo ja syrjintä. 

Saamelaisuus sitä vastoin liitetään vahvasti henkilökohtaiseen toimijuuteen ja 
identiteettiin. Silloinkin, kun julkisuudessa käyty saamelaiskeskustelu koettiin itselle 
vieraaksi tai saamelaiskäräjien toimintaa arvosteltiin, tämä ei horjuttanut kokemus-
ta saamelaisen yhteisön merkityksestä tai saamelaisuuden identiteettimerkitystä. 
Saamelaisen kulttuurin moninaisuuteen ajatellaan mahtuvan myös erilaisuutta. 
Saamelaisuus on vammaisia saamelaisia kannatteleva ja heidän identiteettiään vah-
vistava tekijä. 

Johtopäätöksiä selviytymisestä

• Vammaisen ja hänen lähiympäristönsä vuorovaikutus vaikuttaa merkittävästi 
seurauksiin, joita vammaisuudella on ihmisen elämään, osallisuuteen, sopeu-
tumiseen ja selviytymiseen.

• Kun läheisverkoston tuki on hauras, ammattilaisilta odotetaan erityisen laa-
ja-alaista tukea. 

• Merkitykselliseksi tunnistettu tekeminen luo perustaa kokemukselle osallisuu-
den yhdenvertaisuudesta. 

• Henkilökohtainen saamelaisuuden kokemus ja identiteetti tukevat selviytymistä 
ja vahvistavat osallisuuden kokemusta. 

• Vammaisena eläminen vaatii oman elämän tavanomaista tietoisempaa raken-
tamista.

Palveluista ja niiden puutteista
Kulttuurisesti ja asiantuntemuksellisesti pätevän palvelun laajentamiseen varhaiskas-
vatus- ja koulupalveluissa myös vammaiserityisyyden kattavaksi on tarvetta. Saamen-
kielisyys on yleensäkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, vammaisille suunnatut palvelut 
mukaan lukien, toteutumaton lupaus. Saamen kieliä taitavaa henkilöstöä on sosiaa-
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li-, terveys- ja varsinkin vammaispalveluissa riittämättömästi. Kielen elvyttämiseksi 
vammaisten palveluissa tarvitaan sekä omakielisyyttä että kaksikielisyyttä tukevia 
ratkaisuja. Lähtökohdaksi voisi sopia mahdollisuus valita omakielinen palvelu aina, 
kun se sopii palvelun luonteeseen sekä kaksikielisyyden toissijainen hyödyntäminen 
tarvittaessa. Tutkimukseen osallistujat toivat kuitenkin selvästi esiin ammattitaitoi-
sen palvelun ja erityisasiantuntemuksen tarpeen. Kielisyihin vedoten ei tule tuottaa 
heikompilaatuisia palveluja vammaisille saamelaisille. 

Nykyisten hyvinvointipalvelujen osalta tutkimuksessa tuli esiin palvelujen orga-
nisaatiorajojen epäselvyyksistä ja kesken jätettyjä vaikeiden kokemusten käsittelyjä. 
Standardisoidut toimintakäytännöt ohittivat asiakas- ja kansakohtaiset ratkaisut. 
Palvelujärjestelmältä vaatisi harkintavallan tietoista, positiivista ja vastuullisuutta 
käyttämistä, kun toimitaan moninkertaisessa toiseudessa elävien ihmisten kanssa.

Vammaisten palveluissa on riittämättömästi saamen kulttuurin huomioivia pal-
velukäytäntöjä. Saamelaisen kulttuurin käsitys osallisuudesta ja hyvästä elämästä voi 
poiketa suomalaisesta valtavirtakäsityksestä, mikä tulee huomioida tehtäessä päätök-
siä vammaisille hyväksyttävistä palveluista. Esimerkiksi pätevän saamenkulttuurisen 
palveluohjauksen kehittämiselle vammaispalveluihin on erityinen tarve. Samoin 
äidinkielenään suomea puhuvalla tai kaksikielisellä vammaisella tulisi olla oikeus el-
vyttää saamen kieltä osana palveluita ja kuntoutusta. Myös yksilölliseen tilanteeseen 
soveltuvien apuvälineiden räätälöinti tarvitsee kulttuurisuuden huomiointia ja kun-
nioittamista. Esimerkkejä asioista ja päätöksenteosta, joissa saamenmielisyys tuottaisi 
nykyisistä käytännöstä eriävää käytäntöä ovat laajentuneen perhe- ja sukukäsityksen 
huomioiminen palveluissa, kulttuurin toteutusta tukevien välineiden hankkiminen 
sekä liikkumisen tuen ulottaminen paitsi palveluihin myös luontoon ja perinteisten 
elinkeinojen äärelle pääsemiseen. 

Saamelaisuuden moninaisuuden sekä kulttuurisen ja kielellisen elvytystyön 
keskeneräisyyden tähden yksittäisten ammattilaisten asema kulttuurisen palvelun 
eturintamassa on raskas. Kulttuurisesti pätevän palvelun saaminen nojaa yleisesti 
väliaikaisratkaisuihin sekä yksittäisten saamenmielisten ihmisten palkka- ja va-
paaehtoistyöpanokseen. Tilannetta helpottaisi saamelaisten, saamenkielisten ja 
saamelaista kulttuuria tuntevien ammattilaisten valtakunnallinen ja pohjoismai-
nen, nykyistä tiiviimpi, verkostoituminen. Näin ammatillisen ja kulttuurisen asian-
tuntijuuden yhtäaikainen saavutettavuus ehkä vahvistuisi ja osaajien jaksaminen 
kohentuisi niin vammaisten tarvitsemissa yleisissä palveluissa kuin eri vammaryh-
mien erityispalveluissa. 

Saamen kieliä ja kulttuuria tuntevien ammattilaisten verkoston ohella tutkimus 
osoitti saamenmielisten, vammaisten yhdenvertaisuuteen sitoutuneiden tukihenki-
löiden tarpeellisuuden. Vapaaehtoisuuteen, määräaikaisuuteen tai kertaluontoisiin 
palkkioihin perustuvien käytäntöjen sijaan tarvitaan jatkuvuutta ja valtakunnallisuut-
ta, jolloin saamenmieliset palvelut tavoittaisivat vammaiset nykyistä kattavammin ja 
niihin voitaisiin turvautua nykyistä suunnitelmallisemmin. 
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Johtopäätöksiä hyvinvointipalveluista

• Kielellisesti ja kulttuurisesti erityisten palvelujen on oltava myös vammaisuuteen 
liittyvän asiantuntijuuden osalta adekvaatteja.

• Kaikkien saamen kielten elvyttämisen yhdenvertainen tukeminen on tarpeen 
ulottaa nykyistä kattavammin hyvinvointipalveluihin.

• Kulttuurisen asiantuntijuuden saavutettavuuden parantaminen vammaispal-
veluissa edellyttää resursseja ja saamenmielisyyttä. 

• Kieltä elvyttävät, omakieliset vammaisille suunnatut palvelut voivat sisältää 
myös kaksikielisyyttä äidinkieleltään suomenkieliselle vammaiselle.

• Apuvälineratkaisuilla ja vammaisten palveluilla voidaan osaltaan tukea kulttuu-
risuutta ja sen elvyttämistä.

• Saamenkielisten ja -kulttuuristen ammattilaisten verkostoituminen parantaisi 
asiantuntijuuksien hyödyntämistä ja kartuttamista.



– 137 –

9. 
Kohti omannäköistä elämää

Alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ihmisten heikkoa hyvinvointia on kan-
sainvälisessä tutkimuksessa selitetty huono-osaisuuskehällä. Huono-osaisuuskehässä 
alkuperäiskansaisuuteen liittyvä syrjintä ohjaa ihmisen elämänkulkua ja huono-
osaisuudella on myös taipumus periytyä sukupolvelta toiselle olosuhteiden rajaamien 
mahdollisuuksien ja valintojen kehänä. Selitystavassa painottuvat yksilökeskeinen ja 
deterministinen katsantokanta sekä keskittyminen ihmisen elämäntavallisiin tekijöi-
hin. Tämänkin tutkimuksen tuloksia voi halutessaan tulkita vammaisten saamelaisten 
osin deterministiseksi elämänkuluksi, jossa ihminen tekee parhaiksi tulkitsemiaan va-
lintoja, huono-osaisuutta tuottavien osatekijöiden kirjavoittamissa elämäntilanteissa. 

Toinen mahdollisuus on täydentää edellistä selitystapaa huono-osaisuuden, valin-
tojen taustojen ja heikentyneen hyvinvoinnin juurisyillä. Tätä edustaa saamelaisten 
vammaisten aseman ymmärtäminen kolonialismin kierrettä hyödyntäen. Kolonialis-
min kierteessä alkuperäiskansojen historiallisesti kohtaamat vääryydet ja rakenteisiin 
jumiutunut kaltoinkohtelu nähdään juurisyynä huono-osaisuudelle. Kolonialismin 
kierre tiukkenee, kun huono-osaisuuden ja siihen liittyvän tuen tarpeen katsotaan 
oikeuttavan kolonialististen käytäntöjen jatkamista ja saamelaisten sulauttamista 
suomalaiseen valtakulttuuriin. On ilmeistä, että osaltaan saamelaisten vammaisten 
kokemusten kohdalla kyse on aiempien sukupolvien kokeman suomalaisuuteen 
sulauttamisen ankaran muodon seurauksista. Samoin on nähtävissä kolonialismin 
tiukentumista, joka ilmenee mielen kolonialismina ja hienovaraistuneina tapoina 
toiseuttaa saamelaista vammaista. Kolonialismin kierteen jatkuessa alkuperäiskan-
san sisäisten vähemmistöjen erityisen aseman havaitseminen ja sen kohentamiseen 
havahtuminen ovat erityisen merkityksellisiä. Vammaiset ovat ryhmä, jonka jäsenille 
perinteinen elämisen tapa on asettanut enemmän vaativia tilanteita kuin vammatto-
mille. Kolonialistinen valtakulttuuri ei ole tuonut tähän helpotusta, sillä vammaisten 
asema ei ole hyvä myöskään suomalaisessa valtakulttuurissa tai kansainvälisesti. 

Vastaavasti vammaisuutta on tulkittu monien selitystapojen kautta. Yksi tapa hah-
mottaa vammaisuutta on yksilöllinen ja lääketieteellinen vammaisuuden ymmärtä-
misen tapa. Tämän ymmärrystavan lähtökohtien sanotaan olevan lääketieteellisyyden 
ohella länsimaalaisuudessa ja sen individualistisessa ihmiskäsityksessä. Kyse ei ole 
kaikkialla ja aina vallinneesta ihmisen parantamisen, auttamisen tai hyvän elämän 
luomisen tavasta. Yksilöllinen lääketieteellinen vammaisuuden ymmärtämisen tapa ei 
kuvaa kattavasti erilaisia tapoja ymmärtää vammaisuutta eikä se kuvaa eri aikakausina 



– 138 –

ilmenneitä vammaisuuden käsitteellistämisen tapoja. Näiden ohella se ei aukottomas-
ti kata länsimaissa esiintyviä käsityksiä vammaisuudesta, paranemisesta, terveydestä 
tai hyvinvoinnista. Voidaankin ajatella, että länsimaisessa yhteiskuntatieteellisessä 
vammaisuustutkimuksessa yleisesti tehty irtiotto lääketieteellisestä vammaisuus-
ymmärryksestä on myös etäisyyden hakemista tietyntyyppisestä ihmisen ja elämän 
ymmärtämisen tavasta. 

Toinen vammaisuuden tulkinnantapa havaitsee vammaisuuteen, kuten alkupe-
räiskansaisuuteenkin, liittyvän huono-osaisuutta, osallisuuden puutteita ja syrjintää. 
Sosiaalinen vammaiskäsitys, samoin kuin monet myöhemmin rakentuneet vammai-
suuden ymmärrystavat, ohjaavat katsomaan vammaisia kansalaisina ja tunnistamaan 
myös ympäristöjen, yhteisöjen ja yhteiskuntien asema vammaisuuden tuottajina ja 
ylläpitäjinä. Vammaisuuteen liittyvät uskomukset, asenteet ja yhteisöihin juurtuneet 
toimintakäytännöt siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sosiaalisessa vammaiskäsityksessä on 
osittaista samankaltaisuutta alkuperäiskansojenkin piirissä esitettyyn näkemykseen 
vammaisuudesta ihmisyyden monimuotoisuuteen kuuluvana piirteenä. Ihmisten sa-
manlaisuuden sijaan keskiössä ovat ihmisyyden ilmenemisen moninaisuus ja ihmisten 
yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuus painottaa yksilöllisen erilaisuuden tunnistamisen 
ja tunnustamisen ohella sen kunnioittamista. Tällä on seurauksia yhteiskunnalliseen 
ja yhteisölliseen toimintaan.

Äärimmilleen vietynä sekä sosiaalinen että lääketieteellinen näkemys vammai-
suudesta tuottavat sokeutta erityiskohtelun ja erityisen huomioinnin tarpeelle. Sekä 
vammaisuuden ymmärtäminen ihmisyyden moninaisuuteen luonnollisesti kuuluvana 
piirteenä että sen näkeminen erityisenä (tai peräti poikkeavana) ihmisen ominaisuu-
tena voivat tuottaa syrjintää sekä heikentää ihmisen ja yhteisön mahdollisuuksia hy-
vään elämään. Hyvä elämä ja osallisuus rakentuvat ihmisten ja ryhmien erilaisuuden 
kunnioittamiselle ja yhdenvertaisuuden mahdollistamiselle.

Vammaisuustutkimuksen piirissä onkin jälleen voimistunut keskustelu vammai-
suuden ymmärtämisestä ihmis- ja kansalaisoikeuksien toteutumisen kysymyksenä. Ja 
toisaalta alkuperäiskansatutkimuksen piirissä on nostettu esiin alkuperäiskansan ja 
-kansojen yhteisyyden ohella myös kansojen keskinäinen erityisyys ja kunkin kansan 
sisäinen moninaisuus.

Yhdistyneitten kansakuntien johdolla laaditut vammaisten oikeusien yleissopimus 
ja alkuperäiskansojen julistus kansainvälisinä suunnannäyttäjinä limittyvät kansalli-
siin normeihin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin, jotka yhdessä ovat osaltaan paranta-
neet vammaisten asemaa. Kehityksen keskeneräisyys ja osittaisuus on kuitenkin ilmeistä. 
Syrjinnästä ja toiseudesta on tullut aiempaa vaikeammin tunnistettavaa (Drake 1999; 
Lindroth 2015; Lindroth & Sinevaara-Niskanen 2018). Kehitykseksi määrittyvä muutos 
voidaan nähdä myös normista poikkeavan yksilön tai ryhmän hallinnan mahdollista-
misena. Näin ymmärrettynä normaalin, enemmistön, maksajan tai omistajan valtuuksin 
toimiva keskusvalta ottaa vammaisuuden ja alkuperäiskansaisuuden haltuunsa katego-
risoivan määrittelyn, tarkkailun mahdollistaman kontrollin ja huolenpitoon upotetun 
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hienovaraistuneen vallankäytön kautta. Konkreettisissa toimintakäytännöissä tämä 
näkyy esimerkiksi silloin, kun vammaisen saamelaisen kuulluksi tuleminen erilaisissa 
prosesseissa ei tarkoita mahdollisuutta vaikuttaa prosessin kulkuun muilta osin.

Huono-osaisuuden kehä, kolonialismin kierre ja erilaiset käsitykset vammaisuu-
desta ovat makrotason teorioita, joiden avulla voi tarkastella vammaisia saamelaisia 
ryhmänä. Tämä tutkimus valaisi isojen teorioiden soveltuvuuden ohella niitä välittäviä 
mekanismeja, jotka tuottavat saamelaisten vammaisten ryhmään sisäistä eriytymistä. 
Välittävät mekanismit ja tekijät viitoittavat yksittäisen vammaisen saamelaisen tilan-
netta syrjäytymiseen ja selviytymiseen. Kyse on elämisen olosuhteista, sosiaalisista 
suhteista ja verkostoista, toiminnan ja tekemisen mahdollisuuksista sekä ympäröivän 
yhteisön ja yhteiskunnan ymmärryksestä, tiedoista ja tahdosta taata yhdenvertaista 
osallisuutta. Näille edellytyksille luodaan perustaa kansainvälisellä ja kansallisella 
yhteiskunnallisella päätöksenteolla ja vaikuttamisella. 

Välittävien mekanismien paikantamina tutkimukseen osallistujat olivat pyrkineet 
ja jossain määrin onnistuneetkin saavuttamaan omannäköistä elämää kansalaisina, 
saamelaisina ja vammaisuuden kanssa yhteisöissään elävinä ihmisinä. Osallistujat 
olivat tässä suhteen selviytyjiä, joskin hyvin erilaisissa asemissa ja tilanteissa. Tavoi-
teltua omannäköistä elämää voi kuvata kaipuuna yksilöllisyyden tunnistaviin ja yh-
denvertaisiin mahdollisuuksiin, joissa ihminen saa itse määritellä persoonaansa ja 
asemaansa, myös suhteessa saamelaisuuteen ja vammaisuuteen.

Omannäköisen elämän toteutumisen edellytyksiin vaikuttavat yhtä lailla perhe ja 
muut lähimmäiset ihmiset, paikalliset palvelut ja työ-, opiskelu- ja elämisen yhteisöt 
sekä ihmisten yleinen asennoituminen. Omannäköisen elämän edellytysten saavut-
taminen oli osoittautunut tutkimukseen osallistujilla pitkäjänteiseksi, (oletettavasti) 
elämänmittaiseksi ja ponnisteluja vaativaksi itse tekemiseksi, johon ympäristön asen-
teilla ja toiminnalla on kuitenkin hyvin merkittävä vaikutus. Tutkimukseen osallistu-
jien yleisesti sisäistämä selviytymisen eetos heijastui intensiivisenä yrittämisenä ja 
sinnikkyytenä. Samalla kuitenkin vammaisuus ja vammautuminen olivat liittäneet 
sinnikkyyteen myös tietynlaista nöyryyttä. Hyvän elämän tavoittelemiselle asettui 
yhteisöllisiä, rakenteellisia ja fyysisiä reunaehtoja, jotka eivät yrittämällä poistuneet. 
Elämän todellisuus oli tuottanut tietoisuutta, että aina sitkeäkään ponnistelu ei riitä.

Pitkäjänteinen ja laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, jota saamen 
kielten ja kulttuurin eteen on tehty, näkyi tutkimukseen osallistujien saamelaisen it-
setunnon vahvistumisena ja siihen liittyneen toiseuden tunteen ohenemisena. Tämä 
oli tapahtunut yhteisöllisenä prosessina, joka heijastui osallistujiin. Samaan aikaan 
puheessa oli kuitenkin kuultavissa assimilaatiopolitiikan ja kolonialismin purkami-
sen keskeneräisyys, josta kumpusi tahto tulla omana itsenä ja kansana tunnustetuksi. 

Tutkimukseen osallistujat eivät liittäneet vammaisuuteen samanlaista kokemusta 
vammaisen aseman vahvistumisesta kuin he liittivät saamelaisuuteen. Vammaisuuteen 
ei myöskään liitetty tunnetta yhteisöön kuulumisesta. Vammaisuus nähtiin edelleen 
pääsääntöisesti yksityisenä, piilotettavana asiana tai henkilökohtaisena tragediana ja 
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osallisuuden tavoittelun keinoina käytettiin yleisesti vamman kieltämistä, peittämistä 
ja salaamista. Tältä osin saamelaisten vammaisten tilanne tuskin eroaa vammaisten 
yleisestä tilanteesta. Vammaisina he kohtaavat syrjintää samaan tapaan kuin muutkin 
vammaiset, myös omissa yhteisöissään. 

Vammaisten saamelaisten moninkertainen toiseus rakentuu vammaisuuteen 
kiinnittyneestä stigmasta ja suomalaisuuteen sulauttamisen ylisukupolvisista yhtei-
söllisistä kokemuksista sekä näiden laaja-alaisista seurauksista yhteisöille, yhteiskun-
nallisiin käytänteisiin ja yksilöiden elämään. Toiseuttamisen historia jatkuu nykyisessä 
alkuperäiskansa- ja vammaisoikeuksien polkemisessa. Omakielisten ja –kulttuuristen 
saamenmielisten palvelujen ja ratkaisujen niukkuus on lisäkuorma vammaisten saa-
melaisten omannäköisen ja itsetekemän elämän rakentumiselle.

Vammaispalveluiden yleinen, ja nähdäkseni myös alkuperäiskansaerityinen, vai-
kea ongelma on seuraava: taatako vammaiselle vamman huomiointi erityispalveluin 
vai muuntaako yleispalvelu vammaisuuden erityisyyden ja tarpeet tunnistavaksi. Teo-
reettisesti näiden kahden ratkaisun vaihtoehtoisuus on aitoa. Yhteiskunnallisessa toi-
minnassa ja ihmisten elämässä kuitenkin molempien toimintatapojen ja ratkaisujen 
yhtäaikainen käyttö vaikuttaisi tämänkin tutkimuksen valossa takaavan vammaisten 
henkilöiden elämään kaikkein todennäköisemmin todellisuuden, jossa heidän ihmis-
oikeutensa toteutuisivat. 

Kuitenkin, kuten tutkimuksessa on todettu, saamelaiserityisiä hyvinvointipalveluja 
on satunnaisesti ja niukasti. Saamelaiserityinen ja eritoten saamenmielinen vammais-
palvelu on tätäkin harvinaisempi poikkeus. Pääsääntöisesti saamelainen vammainen 
ohjautuu suomenkieliseen ja -kulttuuriseen palveluun. Tilanteen muuttamiseksi tar-
vitaan sekä yleisten hyvinvointipalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta ja oma-
kulttuurisuutta että erityisiä vammaisille suunnattuja ratkaisuja niin saamelaisen 
vammaisen yksilölliseen tilanteeseen kuin heitä ryhmänä yhdistäviin tilanteisiin. 

Vammaisten yhdenvertaisuus edellyttää saamelaisten positiivista erityiskohtelua 
yleisissä vammaispalveluissa, jotta saamelaiset vammaiset olisivat yhdenvertaisesti 
oikeutettuja kulttuuriinsa ja sen elvyttämiseen. Yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen tie-
don tason nostaminen sekä erityisesti ”vammattomien” ja ”ei-saamelaisten” asenteisiin 
vaikuttaminen osaltaan tukevat sitä, että vammaisten saamelaisten arkielämässä saa-
vutettaisiin nykyistä kattavammin yhdenvertaisuus ja esteettömyys. Tämä tarkoittaa 
muun muassa sitä, että vammaisuus ja alkuperäiskansaisuus tulisi ymmärtää kaikkien 
politiikkasektorien yhteiseksi asiaksi. 

Saamelaisten asema alkuperäiskansana tekee heistä vähemmistön, joka tulee koh-
data alkuperäiskansaerityisyydestään käsin. Tämän konkretisoituminen yhteiskun-
nallisiksi teoiksi on Suomessa keskeneräistä. Ajoittain alkuperäiskansan vammaisten 
jäsenten asia kyseenalaistetaan, kun monet yhteisöissä yleisesti tunnistetut vääryydet, 
kuten keskeneräiset oikeudet maahan, vesiin, kieleen ja kulttuuriin ovat agendalla 
samaan aikaan, ja kun myös vammattomille suunnitelluista omakielisistä ja -kulttuu-
risista hyvinvointipalveluista on puutetta. 
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Kohtasin tutkimusta työstäessäni ihmisiä, jotka tunnistivat vammaisten saame-
laisten erityiset palvelutarpeet ja käyttivät aikaansa vammaisten saamelaisten hyvin-
voinnin ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden mahdollistamiseen. Siksi näenkin valoa 
vammaisten saamelaisten osallisuuden kohentumisessa. Kulttuurisesti adekvaatteja, 
kulttuurin ja vammaisuuden moninaisuuden tunnistavia palveluja on kehitettävä 
siitä huolimatta, että vaativuudessaan ne vievät enemmän aikaa ja resursseja kuin 
rutinoidut palvelukäytännöt. Saamenmieliset palvelut kunnioittavat sekä yksittäisen 
vammaisen saamelaisen että saamen kansan autonomisuutta, itsemääräämisoike-
utta ja oikeutta yksityisyyteen. Se edellyttää paitsi palveluja tukevia saamenmielisiä, 
vammaisuuteen erikoistuneita rakenteita myös palvelujen toteutuksen kestävää ja 
riittävää resursointia. Vammaisiin saamelaisiin kohdennetun erityisen työn rinnalla 
tulee vammaisten oikeuksien sopimuksen mukaisesti vahvistaa kaikille elämänalueille 
ulottuvaa esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevaa politiikkaa ja sen toteuttamista. 
Oikeudet ovat oikeuksia vasta, kun ne todentuvat ihmisten arjessa. 
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Liitteet

Liite 1. Strukturoidut haastattelurungot pohjoissaameksi ja suomeksi

A: DU DUOGÁŠ JA EALLINDILLI 
1. Gii don leat ? Gos leat eret? 
(ahki, bearaš, orrun, skuvlejupmi/bargodilli/eará doaimmaide oassálastin/birgen 
ja vejolaččat váddu, buozalmas/ erenomáš dárbu) 

B: SÁPMELAŠVUOHTA
2. Mo don jurddašat, maid áššiide sápmelašvuohta lea váikkuhan du eallimis? 
3. Mo sápmelašvuohta oidno du eallimis? (vai oidnogo?)
4. Maid sápmelašvuohta mearkkaša dutnje? 

C. ÁRGABEAIVI JA VEAHKEHEAPMI SIHKE ČUOLMMAID JA VÁTTISVUOĐAID ČOAVDIN 
5. Makkár lea du dábálaš beaivi? Sáhtášitgo muitalit omd. du ievttá beaivvi birra? 
6. Mis lea buohkain sihke buorre ja heajos beaivvit. Makkár áššit laktásit du mielas 
erenomáš buorre beaivái? Naba heajos beaivái? 
7. Makkár áššiide dárbbašat iežát eallimis doarjaga ja veahkki? 
Geat veahkehit du? Mo? 
8. Dalle dus go dus leamaš du eallimis čuolmmat dahje váttut, makkár čovdosiid 
leat gávdán? 
9. Geaid don ieš doarjut dahje veahkehat? 
10. Leatgo muhtumin dovdan ahte leat okto? Háliidatgo hállat das eambbo. 

D. VÁSÁHUSAT (ALMMOLAŠ) BÁLVALUSAIN JA VEAHKIS 
11. Makkár bálvalusaid geavahat iežat árgabeaivvis? (almmolaš/gieldda/priváhtta) 
Makkár vásáhusat dus leat bálvalusain? 
(Huomioiden, mitä aiemmin on tullut esiin: veahkkeneavvut, fysio/doaibma/hál-
lan/luondu/psyko/ dahje eará terapiija, bargonávccaid árvvoštallan/ bargoiskade-
apmi/ veajuiduhtti bargodoaibma/ bargui bagadeapmi dahje eará heivehuvvon 
bargu, veajuiduhttinkurssat, veahkkebargi, čorgen, biebmobálvalus, ruoktoveahkki, 
ruoktobuohccedikšun, johtin) 
12. Leago dutnje goas nu dahkkon mii nu plána daid bálvalusaid ektui maid oažžut? 
(bálvalanplána, veajuiduhttinplána, áššehašplána, bargoohcanplána dahje mii nu 
eará plána mii laktása bálvalusaid oažžumii) 



– 156 –

13. Mo gulahalat go ohcat dahje geavahat bálvalusaid? Áddetgo olbmot du? (dalle 
go ozat bálvalusa, dalle go mearridit bálvalusa birra, dalle rievdadit bálvalusa ja go 
geavahit bálvalusa) 
Mo leat gávdnan bálvalusaid? Veahkehiigo soames du? 
Leatgo sáhttán válljet makkár bálvalusa dahje veahkki oažžut ja mo dat ollašuvvo? 
Makkár váttisvuođat dus leamaš go leat ohcan bálvalusa dahje veahki? 
Leatgo ohcan veahkki, muhto it leat ožžon dan? 
Leatgo háliidan váikkuhit dan veahkkái ja bálvalusaide maid leat ožžon? Leatgo 
beassan váikkuhit? 
14. Dalle go dus leamaš lossa áiggit eallimis, leatgo háliidan háleštit geainna nu dan 
birra? (joatkkagažaldat: geainna? Leago fállán dutnje veahkki) 

E. VEAHKKI JA DOARJJA, MAT VÁLDET SÁPMELAŠVUOĐA VUHTII, VEALAHANVÁSÁHUSAT. 
15. Leatgo goas nu ožžon man nu bálvalusa sámegillii? (man, makkár vásáhusat) 
Leago dus leamaš sámegiela dulkka veahkkin? (mii bálvalus, vásáhusat, áddejitgo 
olbmot du, mii sámegielaid) 
Leatgo ieš leamaš dulkonveahkkin dahje doarjjaolmmožin nuppi sápmelažžii? 
(mii bálvalus, vásáhusat) 
16. Leago sápmelašvuohta moge boahtán ovdii go leat ohcan bálvalusaid? (manin 
ii, vásáhusat) 
17. Leago du sápmelašvuohta váldojuvvon vuhtii bálvalusain? Leago dat váikkuhan 
daid bálvalusaide maid leat ožžon? Sáhtášitgo muitalit, mo dat lea váldojuvvon 
vuhtii dahje váikkuhan bálvalusaide? Mo livččet háliidan, ahte dat livččii váldon 
vuhtii dahje váikkuhan bálvalusaide? 
18. Makkár lea buorre bálvalusa, mii váldá sápmelašvuođa vuhtii? (almmolaččat 
ja iežát eallimis) 
18. Leatgo vásihan vealaheami dahje givssideami bálvalusa dahje veahki oažžuma 
oktavuođas? Vealaheapmi. 
Gii vealahii/givssidii, mo? 
Naba leamašgo diekkár dilit, ahte olbmot eai lean ádden du? 

F. OASSÁLASTIN SERVODATLAŠ ÁŠŠIIDE
19. Leatgo oassálastán searvedoibmii? Sáhtátgo muitalit masa ja mo?
20. Figgatgo man nu láhkai ovddidit sápmelaččaid, lámisolbmuid dahje eará sierra 
joavkkuid áššiid? Mo don doaimmat? 
21. Man dehálažžan oainnát oassálastima servodatdoaimmaide? 

G. MÁHCAHAT JEARAHALLAMIS JA VEJOLAŠVUOHTA DIEVASMAHTTIT 
22. Makkár vásáhus dat jearahallan lea dutnje leamaš? 
Mo dat lei earálágan go ledjet ovddalgihtii vuordán? 
23. Háliidivččetgo vel lasihit dahje deattuhit maid nu dain áššiin maid birra mii 
leat ságastallan? (vásáhusat bálvalusain, sápmelašvuođas, váikkuheamis, veahki 
dahje doarjaga dárbu) 
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Strukturoitu haastatteluohje suomeksi 
A: TAUSTASI JA ELÄMÄNTILANTEESI

1. Kukas sinä olet? Kertoisitko aluksi itsestäsi, taustastasi ja elämäntilanteestasi
B: SAAMELAISUUDEN MERKITYS

2. Mihin asioihin sinun elämässäsi ajattelet saamelaisuuden vaikuttaneen?
3. Missä asioissa saamelaisuus näkyy elämässäsi
4. Millainen merkitys saamelaisuudella on sinulle?

C. ARKI JA AUTTAMINEN SEKÄ ONGELMIEN JA VAIKEUKSIEN RATKAISEMINEN
5. Millainen on tavallinen päiväsi? Voisitko kuvata vaikka eilistä?
6. Meillä kaikilla on hyviä ja huonoja päiviä.
Mitä asioita liität erityisen hyvään päivään?
Mitä asioita liität erityisen huonoon päivään?
7. Millaisissa asioissa tarvitset elämässäsi apua tai tukea?
Ketkä sinua auttavat?
Miten sinua autetaan?
8. Kun sinulla on ollut elämässä vammaan liittyviä ongelmia ja vaikeuksia, millai-
sia ratkaisuja olet löytänyt? 
9. Ketä sinä itse autat tai tuet? 
10. Koetko joskus tai usein olevasi yksinäinen? Haluatko kertoa siitä lisää?

D. KOKEMUKSET (JULKISISTA) PALVELUISTA JA AVUSTA
11. Millaisia palveluja (julkisia/kunnan/yksityisiä palveluja) käytät arjessasi? 
Millaisia kokemuksia sinulla on palveluista?
12. Onko sinulle joskus tehty joku suunnitelma saamaasi palveluun liittyen? 
13. Miten tulet kuulluksi ja ymmärretyksi (palvelua hakiessa, siitä päätettäessä, sitä 
muutettaessa, palvelun kuluessa)? 
Kuinka olet löytänyt palvelut? Auttako joku sinua?
Oletko voinut valita, millaista palvelua tai apua saat ja miten se toteutetaan? 
Millaisia vaikeuksia sinulla on palvelun tai avun saamisessa? 
Oletko hakenut jotain apua, jota et ole saanut?
Onko sinulla ollut tarvetta vaikuttaa saamaasi apuun tai palveluun? Miten se on 
toteutunut?
14. Oletko saanut, onko sinulle tarjottu tai oletko halunnut keskusteluapua?

E. SAAMELAISERITYINEN AUTTAMINEN JA TUKI, SYRJINTÄKOKEMUKSET
15. Oletko joskus saanut jotain palvelua saamenkielellä? 
Oletko käyttänyt saamenkielen tulkkia palvelussa
Oletko toiminut palveluissa tulkkiapuna tai tukihenkilönä toiselle saamelaisella? 
16. Onko saamelaisuus tullut esiin palveluja hakiessasi? 
(Kyllä > Millaiset ovat kokemuksesi? En > miksi et?)
17. Onko saamelaisuutesi vaikuttanut tai huomioitu joskus palvelussa jollain ta-
valla? 
Kertoisitko, miten se on huomioitu tai vaikuttanut palveluun?



– 158 –

Miten olisit toivonut, että se olisi huomioitu tai vaikuttanut?
18. Millaisista asioista muodostuu hyvä, saamelaisuuden huomioiva palvelu? 
(yleensä ja omakohtaisesti)
18. Oletko kokenut syrjintää tai kiusaamista palvelun tai avun saamisen yhteydessä? 
Voitko kertoa kenen taholta ja miten? 
Entä ymmärtämättömyyttä?

F. YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN 
19. Osallistutko (tai oletko osallistunut) johonkin yhdistystoimintaan? Voitko ker-
toa mihin, miten?
20. Pyritkö jotenkin muuten edistämään saamelaisten, vammaisten tai muiden 
erityisryhmien asiaa? Miten toimit? 
21. Kuinka tärkeänä näet yhteiskunnallisen osallistumisen?

G. PALAUTE HAASTATTELUSTA JA MAHDOLLISUUS TÄYDENTÄÄ
22. Millainen kokemus haastattelutilanne on sinulle ollut?
Miten tämä tilanne oli erilainen kuin etukäteen odotit?
23. Haluaisitko vielä lisätä tai korostaa jotain, asioista joista olemme keskustelleet? 
(kokemuksesi palveluista, saamelaisuudesta tai vaikuttamisesta, omakohtainen 
saamelaisuutesi, avun tai tuen tarpeeseesi)
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Liite 2. Narratiivisesti orientoituneen haastattelun teemat

Taustasi ja elämäntilanteesi

Saamelaisuuden merkitys

Auttaminen ja avun tarve elämässä

Ongelmien ja vaikeuksien ratkaiseminen

Kokemukset palveluista

Saamelaiserityisyys palvelussa

Syrjintäkokemukset

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja osallisuuden kokemus

Palaute haastattelusta
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Liite 3. Tutkimustiedote pohjoissaameksi ja suomeksi

Leatgo beroštuvvan oassálastit sámi doaibmahehttejuvvon olbmuid sajádaga ja vásá-
husaid guoskevaš dutkamuššii? 
Mii dutkat Lappi universitehtas sámi doaibmahehttejuvvon olbmuid vásáhusaid eal-
limis doaibmahehttejumiiguin, sápmelašvuođas, veahkeheamis ja oassálasvuođas ja 
das, mo dat áššit laktásit dasa, mo olbmot geavahit bálvalusaid. Ulbmilin lea čielggadit, 
mo doaibmahehttejuvvon ja sámi olbmuid vuoigatvuođat ollašuvvet geavatlaččat. Mii 
ohcat dutkanjearahallamiid várás sápmelaččaid, geat háliidit muitalit sin vásáhusaid 
ja oainnuid birra. 

Dutkamušas ii leat mearkkašupmi, makkár doaibmahehttejupmi dus lea. Dat sáhttá 
leat rupmaša, miela, áiccu dahje neuropsykiatralaš váddu dahje diekkár dilli, mii váik-
kuha du doaibmanávccaide dahje oasálašvuhtii. 

Dat dutkanprošeakta lea Suoma bealde ollašuhtti oassi davviriikkalaš prošeavttas 
“The Study about participation and social inclusion of the Sámi with disabilities in Fin-
land" (1.11.2016-31.8.2017). Dan kordinere Nordens Välfärdcenter. Dutkamuša vástolaš 
jođiheaddji lea sosiálabarggu professor Anneli Pohjola. Jearahallamiid barget dutki 
Elsa Laiti-Hedemäki ja universitehtalektor Liisa Hokkanen, geaid lassin prošeavtta 
dutkanjovkui gullá dutki Lydia Heikkilä. Jearahallojuvvon olmmoš sáhttá ieš válljet, 
leago jearahallama giella suomagiella vai sámegiella. Jearahallama geavahit dušše 
dutkamuša várás. 

Jearahallama ollašuhttin
Jearahallan ollašuhtto friija ságastallamin. Jearahallojuvvon olbmuin soahpat sierra, 
man giela ságastallamis geavahuvvo, gii jearahallá, goas ja gos. Davvisámegillii jeara-
hallá Elsa Laiti-Hedemäki ja suomagillii Liisa Hokkanen. Ságastallan báddejuvvo vai 
dat seailu nu eaktin go vejolaš. Ságastallama guhkodat lea gitta das, maid áššiid jeara-
hallojuvvon olmmoš buktá ovdan. Dasa lea buorre várret guovtte diimmu. 

Dutkanmateriála gieđahallamis ja seailluheamis čuovvut dutkanehtalaš rávvagiid. 
Buohkain, geat gieđahallet materiála, lea jávohisvuođa geatnegasvuohta dain áššiin, 
mat dahket vejolažžan dovdat olbmuid. Dutkanraporttat čállojuvvot diekkár hámis, 
ahte ovttaskas olbmuid ii sáhte dovdat. 

Váldde roahkadit oktavuođa midjiide vai oaččut lassedieđuid ja sáhttit soahpat 
jearahallama birra. 

Ustitlaš dearvvuođaiguin
Liisa Hokkanen    Elsa Laiti-Hedemäki
liisa.hokkanen@ulapland.fi    elsa.laiti-hedemaki@ulapland.fi
040-4844242     040-4844162
universitehtalektor, Lappi universitehta dutki, Lappi universitehta
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Oletko kiinnostunut osallistumaan saamelaisten vammaisten asemaa ja kokemuksia 
koskevaan tutkimukseen?
Teemme Lapin yliopistossa tutkimusta, jossa selvitetään saamelaisten vammaisten 
henkilöiden kokemuksia saamelaisuudesta, vammaisuudesta, auttamisesta ja osalli-
suudesta sekä niiden yhteyksistä palveluiden käyttöön. Tarkoitus on kartoittaa, kuinka 
vammaisten ja saamelaisten oikeudet toteutuvat käytännössä. Etsimme tutkimushaas-
tatteluihin saamelaisia, jotka haluavat kertoa kokemuksistaan ja näkemyksistään. 
Vammaisuutta emme ole rajanneet vamman laadun tai lainsäädännön mukaan. Kyse 
voi olla fyysisestä, psyykkisestä tai älyllisestä vammasta, aistivammasta, neuropsyki-
atrisesta oireesta tai muusta vastaavasta tilanteesta, jolla koet olevan vaikutusta toi-
mintakykyysi tai osallisuuteesi. 

Suomessa toteutettava tutkimushanke “The Study about participation and social 
inclusion of the Sámi with disabilities in Finland" (1.11.2016-31.8.2017) on osa Norjassa, 
Ruotsissa ja Suomessa toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta, jota koordinoi Nordens 
Välfärdscenter. Tutkimuksen vastuullinen johtaja on sosiaalityön professori Anneli Poh-
jola. Tutkimushaastattelut tekevät tutkija Elsa Laiti-Hedemäki ja yliopistonlehtori Liisa 
Hokkanen, joiden lisäksi hankkeen tutkimusryhmään kuuluu tutkija Lydia Heikkilä. 
Haastateltava voi valita keskustelukieleksi pohjoissaamen tai suomen. Haastattelua 
käytetään vain tutkimustarkoitukseen. 

Haastattelun toteutus
Haastattelu toteutetaan vapaasti keskustellen. Keskustelun kieli, haastattelija, aika 
ja paikka sovitaan haastateltavan kanssa hänen tilanteeseensa sopivasti. Pohjoissaa-
menkielinen haastattelija on Elsa Laiti-Hedemäki ja suomenkielinen Liisa Hokkanen. 
Keskustelu nauhoitetaan, jotta tilanne tallentuu mahdollisimman aitona. Keskustelun 
kesto riippuu haastateltavan esiin tuomista asioista. Siihen on hyvä varata kaksi tuntia. 

Tutkimusaineiston käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan tutkimuseettisiä 
ohjeita. Kaikki aineistoa käsittelevät ihmiset ovat salassapitovelvollisia aineiston si-
sältämistä tunnistamisen mahdollistavista tiedoista. Tutkimusraportit kirjoitetaan 
sellaisessa muodossa, että yksittäiset vastaajat eivät ole tunnistettavissa.

Ota rohkeasti yhteyttä meihin haastattelun toteutukseen liittyvistä asioista sopi-
miseksi sekä halutessasi lisätietoja tutkimuksesta. 

Ystävällisin terveisin 
Liisa Hokkanen   Elsa Laiti-Hedemäki
liisa.hokkanen@ulapland.fi  elsa.laiti-hedemaki@ulapland.fi 
040-4844242    040-4844162
yliopistonlehtori, Lapin yliopisto tutkija, Lapin yliopisto
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Liite 4. Tutkimussopimus pohjoissaameksi ja suomeksi

SOAHPAMUŠ JEARAHALLANMATERIÁLA GEAVAHEAMIS DUTKANMATERIÁLAN 
Addán lobi dasa, ahte mu jearahallama, mii guoská sámi doaibmahehttejuvvon 
olbmuid árgabeaivvi ja sajádaga, oažžu geavahit dutkamuššii Lappi universitehta 
dutkanprošeavttas”The Study about participation and social inclusion of the Sámi with 
disabilities in Finland / Selvitys saamelaisten vammaisten henkilöiden osallisuudesta, 
2017)”. Dutkamuš lea oassi davviriikkalaš Nordens Välfärdscentera kordineren dutkan-
prošeavtta ”Personer med funktionsnedsattningar med samisk bakgrund”. 

Lassin jearahallanmateriála geavahuvvo guovtte Lappi universitehta prošeavtta analy-
seremis: ”SÁRA - Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus” (2015–2018) ja ”VamO - Osalli-
suuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasproses-
seissa” (2016–2019). Jearahallanmateriála anonymiserejuvvo nu, ahte olbmuid ii sáhte dovdat. 
Prošeavttain ovttasbargguin geahččalit čiekŋudit gova sámi doaibmahehttejuvvon olbmuid 
árgabeaivvi guoskevaš erenomáš gažaldagain ja veahkehit buoridit sin sajádaga bálvalusain. 

Prošeavttaid vásttolaš jođiheaddjin doaibmá professor Anneli Pohjola ja sámi do-
aibmahehttejuvvon olbmuid prošeavtta geavatlaš ollašuhttimis vástideaba Liisa Hok-
kanen, Elsa Laiti-Hedemäki ja Lydia Heikkilä. Lassedieđuid dutkanprošeavttain addiba 
Elsa Laiti Hedemäki (tel. 040 484 4162) ja Liisa Hokkanen (tel. 040 484 4242). 

Jearahallanmateriála gieđahallamis ja seailluheamis čuovvut heaggadiehtolága gea-
vádagaid, mat gusket hearkkes áššiid gieđahallama. Dutkamušas čuovvut dutkanehtalaš 
rávvagiid ja ollašuhttit eamiálbmogiid dutkanehtalaš rávvagiid. Dutkanmateriála geava-
huvvo nu mo registtarčilgehusas lea govviduvvon ja dan gieđahallat dat dutkit, geat leat 
čilgehusas namuhuvvon (registtarčilgehus mielddusin). Báddit čállojuvvojit girjjálaš 
hápmái ja sámegielat materiála jorgaluvvo suomagillii. Buohkain, geat gieđahallet 
jearahallanmateriála, lea jávohisvuohtageatnegasvuohta. 

Materiála geavahuvvo ovdal máinnašuvvon prošeavttaid dutkamušaide, mat čuvvot 
prošeavttaid dutkanplánaid ja bohtosat almmustahttet raporttain ja dieđalaš artihkkaliin. 
Raporttat ja artihkkalat čállojuvvot dakkár hámis, ahte ovttaskas vástideaddji ii sáhte dovdat 
njuolga iige eahpenjuolgat ja dutkit fuolahit, ahte dutkamuš ii stigmatisere sápmelaččaid 
álbmogin. Dutkanmateriála seailluhuvvo Lappi universitehtas. Jearahallojuvvon olbmos 
lea vejolašvuohta gaskkalduhttit jearahallama ja ráddjet, mo jearahallama geavahuvvo. 

Vuollin čállojuvvot erenomáš doaivagiid ja dárkkástusaid, mat gusket soahpamuša. 
Ovdamearkka dihte mo jearahallama oažžu geavahit ja seailluhit. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Beaivemearri: __________________________ 
(Deavdit guovtte stuhka: okta jearahallojuvvon olbmui ja nubbi dutkanprošektii)
Vuolláičállosat:  ____________________  _________________________
  Jearahallojuvvon olmmoš Jearahalli
Nama čielggadus: ____________________  _________________________
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SOPIMUS HAASTATTELUAINEISTON KÄYTÖSTÄ TUTKIMUSAINEISTONA 
Annan suostumukseni siihen, että saamelaisten vammaisten arkea ja asemaa koskevan 
haastatteluni aineistoa käytetään tutkimustarkoitukseen Lapin yliopistossa toteutet-
tavassa tutkimushankkeessa: ”The Study about participation and social inclusion of 
the Sámi with disabilities in Finland / Selvitys saamelaisten vammaisten henkilöiden 
osallisuudesta, 2017)”. Tutkimus on osa pohjoismaista Nordens Välfärdscenterin koor-
dinoimaa pohjoismaista tutkimushanketta ”Personer med funktionsnedsattningar 
med samisk bakgrund ”. 

Lisäksi haastatteluaineistoa käytetään kahden Lapin yliopistossa hankkeen ana-
lyyseissä: ”SÁRA - Saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus” (2015–2018) ja ”VamO 
- Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön 
asiakasprosesseissa” (2016–2019). Haastatteluaineisto anonymisoidaan siten, että hen-
kilöitä ei voida tunnistaa. Hankkeiden yhteistyön avulla pyritään syventämään kuvaa 
saamelaisten vammaisten arkea koskevista erityiskysymyksistä ja edesauttamaan 
heidän asemansa parantamista palvelujärjestelmässä. 

Hankkeiden vastuullisena johtajana toimii professori Anneli Pohjola ja saame-
laisten vammaisten hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat Liisa Hokkanen, 
Elsa Laiti-Hedemäki ja Lydia Heikkilä. Lisätietoja tutkimushankkeista saa Elsa Laiti-
Hedemäeltä (p. 040 484 4162) ja Liisa Hokkaselta (p. 040 484 4242). 

Haastatteluaineiston käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolain 
mukaisia tietosuojakäytäntöjä, jotka koskevat arkaluonteisten asioiden käsittelyä. Tutki-
mustoiminnassa noudatetaan tutkimuseettisiä ohjeita ja sovelletaan alkuperäiskansan 
tutkimuseettisiä käytäntöjä. Aineiston käsittely tapahtuu rekisteriselosteessa kuvatuilla 
tavoilla ja siinä mainittujen tutkijoiden toimesta (rekisteriseloste liitteenä). Nauhoitteet 
kirjoitetaan kirjalliseen muotoon ja saamenkielinen aineisto käännetään suomen kie-
lelle. Kaikki haastatteluaineistoa käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Aineistoa käytetään yllämainittujen hankkeiden tutkimussuunnitelmien mukais-
ten tutkimusten tekoon ja tutkimustulokset julkaistaan raportteina sekä tieteellisinä 
artikkeleina. Aineistosta tuotetut julkaisut kirjoitetaan sellaisessa muodossa, että 
yksittäiset vastaajat eivät ole suoraan tai välillisesti tunnistettavissa ja huolehditaan, 
että saamelaiset eivät leimaannu kansanryhmänä. Tutkimusaineisto säilytetään La-
pin yliopistossa. Haastateltavalla on mahdollisuus keskeyttää haastattelu tai rajoittaa 
haastattelun käyttöä. 

Alapuolisille riveille kirjataan sopimusta koskevat erityistoiveet tai tarkennukset 
esimerkiksi haastattelun käyttöön tai säilytykseen liittyen.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Päiväys: ___________________(Täytetään kaksi kappaletta: haastateltavalle ja hankkeelle)
Allekirjoitukset:  _____________________ _________________________   
   Haastateltava  Haastattelija 
Nimenselvennykset: ______________________  _________________________
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Liisa Hokkanen

OIKEUS TULLA KUULLUKSI JA KUULUA 
YHTEISÖÖN

– Vammaisten saamelaisten osallisuuskokemuksia

Tämä tutkimus käsittelee vammaisten saamelaisten kohtaamaa syr-
jintää, heidän tapojaan selviytyä ja heidän kokemuksiaan hyvinvoin-
tipalveluista. Se pohjautuu vammaisten saamelaisten narratiivisille 
haastatteluille. 

Aiemmin koettu vahva syrjintä vie huomiota hienovaraisemmalta 
syrjinnältä ja vaikeuttaa muihin tekijöihin perustuvan syrjinnän tun-
nistamista. Selviytyminen vaatii vammaisilta sinnikkyyttä ja ratkai-
sukeskeisyyttä. Oman toimijuuden tueksi tarvitaan sosiaalisia ver-
kostoja ja merkitykselliseksi koettua toimintaa. 

Saamelaisuus henkilökohtaisena identiteetin osana osoittautuu elämän 
vahvuustekijäksi, joka tukee ratkaisujen löytämistä vaikeissakin elä-
mäntilanteissa. Saamelaisuuden kautta voidaan saavuttaa normaaliutta 
ja yhteisöön kuulumisen tunnetta, joita vammaisuus on haastanut. Tut-
kimukseen osallistuneilla vammaisilla saamelaisuus kääntyy syrjinnän 
perusteesta voimaannuttavaksi ja valtaistavaksi tekijäksi elämässä.

Sekä vammaiset itse että viranomaiset ovat sulauttamispolitiikan 
seurauksena ja kaksikielisyyteen nojautuen pääasiassa luopuneet 
yrityksistä käyttää saamenkieltä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pal-
veluista puuttuu kulttuurista ymmärrystä saamelaisuudesta ja erityi-
sesti vammaisuuden merkityksestä saamelaisessa kontekstissa. Saa-
menkieliset vammaispalvelut loistavat poissaolollaan. Kulttuurisesti 
adekvaatin palvelun ulottaminen vammaisten tarvitsemiin erityis-
palveluihin vaatii pitkäjänteistä resursointia ja tahtoa.

Vammaisten oikeus omakieliseen ja -kulttuuriseen vammaispalve-
luun ei toteudu. Kuitenkin oikeudet ovat oikeuksia vasta, kun ne to-
dentuvat ihmisten arjessa.

978-952-7399-17-0 (nid.)

978-952-7399-18-7 (pdf)

ISSN 2343-3493 (painettu)

ISSN 2343-3485 (verkkojulkaisu)

www.siirtolaisuusinstituutti.fi 
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