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Marjut Aikio

Saamelaisten erillisyyttä ei Suomessa haluta 
tunnustaa. Vaikka toiseustutkimus on muodi-
kasta, saamelainen toiseus jää trenditietoisilta 
diskurssitutkijoiltakin herkästi havaitsematta. 
Jopa antiikin ajan retoriset tekniikat kiinnosta-
vat tämän päivän toiseustutkijoita. Tarkastel-
laan roomalaisten ja kreikkalaisten toiseuden 
sietorajoja, sallivuutta ja suvaitsevuutta sekä 
sitä, miten tiettyjä mielikuvia rakennetaan 
tiettyjä tarkoituksia varten ja miten kirjoittajat 
puhuvat rakentamansa mielikuvan puolesta. 
Suvaitsevassa Roomassakin sietämisellä oli 
rajansa. Rajat liittyivät lojaalisuuteen keisaria 
kohtaan. 

Miten sitten nykyaikana ja meillä? Ovatko 
saamelaiset epälojaaleja? Ovatko saamelaiset 
olleet perustamassa omaa valtiota? Eivät. Jo 
akateemikko Erik Allardt kiinnitti nelisen-
kymmentä vuotta sitten huomiota siihen, että 
Suomessa etnisen vähemmistön syrjintä ei ole 
perinteistä syrjintää vaan sitä, että erilaisuutta 
ei tahdota sallia. Saamelaisten erilaisuuden 
kieltäminen on siis Suomessa vanha havainto. 
Ilmiötä on paria poikkeusta lukuun ottamatta 
tutkittu Suomessa kovin vähän. Missä men-
nään nyt? Millaista edistystä sallivuudessa on 
tapahtunut? Ei kai sentään taantumusta?

”Tympeä nationalismi on viime aikoina 
yltynyt. — Korulauseet katoavat nopeasti, 
kun kansalliset edut tulevat peliin”, otsikoita 
Helsingin Sanomissa. Talouspatriotismista on 
tullut kuluvan vuoden muotihokema, kirjoittaa 
Heikki Aittokoski Brysselistä. Saman lehden 
Antti Majander tiivistää arvionsa kirjailija 
Hannu Raittilan uusimmasta teoksesta ot-
sikkoon: “Ajan henki haisee pahalta”. Myös 
asenteet saamelaisia kohtaan ovat yleisessä 
ilmapiirissä nopeasti koventuneet.

Nykyhetken käsistä karkaava globaa-
li todellisuus, perinteisten instituutioiden 
mureneminen ja rajut ilmastonmuutokset 
luonnonmullistuksineen synnyttävät filosofi 
Maija-Riitta Ollilan mukaan ihmisissä epä-
varmuuden tunnetta, avuttomuutta ja ahdis-
tusta. Ruokkiiko tämä meissä tarvetta löytää 
syntipukki? Hyvien tapojen katoaminen on 
päästänyt repivän häpäisykulttuuritrendin irti, 
mikä näkyy yleisesti muutenkin. Sosiaaliset 
pidäkkeet, jotka ennen kannattelivat ns. hyviä 
käytöstapoja, ovat höltyneet yhteiskunnassa. 
Tällainen epävarmuuden kokeminen on sel-
västi ruvennut voimistamaan xenofobiaa ylei-
sesti ja myös lietsomaan vanhoja epäluuloja 
saamelaisia kohtaan sekä paikallisyhteisössä 

Sopimattomat saamelaiset

Saamelaisista on tehty matkailun näyttelyesineitä. Heidät si-
joitetaan usein kuvitteelliseen joukkoon joulupukin, tonttujen 
ja maahisten sekaan. Satuolennot eivät tarvitse suojaa syrjin-
nältä. Marjut Aikio osoittaa artikkelissaan kuinka todellista 
ja systemaattista saamelaisten syrjintä kuitenkin edelleen on. 

Suomalaisten on vaikea sallia erilaisuutta.
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että kansallisesti. Esimerkiksi maakuntalehti 
Lapin Kansa antaa lähes päivittäin palstati-
laa kirjoituksille, joissa ulkomaalaisvihasta 
ammentaen ja siihen yllyttäen väitetään, ettei 
Suomessa ole saamelaisia, vaan ainoastaan 
ulkomailta tänne muuttaneita ”pakolaissaa-
melaisia”.

Työministeri Tarja Filatov totesi syyskuises-
sa lehtihaastattelussa, että yksi Suomen kilpai-
luvalteista Euroopan työmarkkinoilla on, ettei 
maasta löydy eikä tänne synny voimakkaita 
rasistisia liikkeitä. Tutkijana kirjoitin ja pu-
huin julkisesti 1980- ja -90-lukujen vaihteesta 
lähtien jo tuolloin Suomessa ilmaantuneista 
selvistä avoimista saamelaisiin kohdistuneen 
rasismin merkeistä. Niiden ituja alkoi nopeasti 
nousta entisen peitetyn pinnan alla kyteneen 
rakenteellisen rasismin rinnalle. Varoitin asi-
asta useita kertoja. Vastauksena oli vähättely. 
Filatovilla ei nähtävästi ole käytettävissään 
tietoa saamelaisten syrjinnästä Suomessa. 
Saamelaisten pakkosulauttaminen saa yhä 
vapaasti jatkua monella tasolla. Vaikka vähem-
mistövaltuutetun toimittamassa julkaisusar-
jassa saamelaisiin kohdistuva rasismi selkeästi 
todetaan rakenteelliseksi, so. rasismia kaikissa 
rakenteissa, niin lainsäädännössä, hallinnossa 
kuin rahoitusratkaisuissa, ilmiö näyttää pysy-
vän sokeana pisteenä Suomessa. 

Suomeen on nyt valmisteltu maahanmuut-
topoliittista ohjelmaa, jonka yhtenä linjauk-
sena on ”asettaa nollatoleranssi rasismille ja 
etniseen alkuperään perustuvalle syrjinnälle”. 
Nollatoleranssia vaatimaan suomalaiset ha-
vahtuvat vasta, kun maahan muuttaa outoa 
väkeä Kiinasta tai Afrikasta, mutta mysteerinä 

suomalaiselle pysyy kotoperäinen outokieli-
nen alkuperäiskansa Suomen Lapissa. Se on 
muukalaiskammoiseen Suomeen sopimaton, 
sitä ei kyetä jäsentämään ja ehkä siksi se he-
rättää pelkoa ja koetaan uhkana. ”Sivistyneen 
valtaväestön tehtävä on pitää huolta siitä, 
etteivät rasismin idut kasva isoiksi ja asioihin 
on tartuttava tuoreeltaan.” “Vaarallisinta on 
hiljainen myötäily”, toteaa Filatov Helsingin 
Sanomien mukaan, “se että hyväksytään hil-
jaa syrjintä.” Suomeen ei Filatovin mukaan 
saisi syntyä poliittista liikettä, joka ratsastaisi 
maahanmuuttajavastaisilla iskulauseilla. Kii-
hottamiseen kansanryhmää vastaan aiotaan 
Suomessa puuttua aiempaa tehokkaammin. 
Näin selkeitä julkisia kannanottoja olisi Suo-
messa tarvittu jo kymmenen vuotta sitten, 
kun silloisten vaalien alla kolme pohjoista 
kansanedustajaehdokasta avoimesti ratsasti 
saamelaisvastaisella politiikalla ja tuli sen 
avulla valituiksi eduskuntaan, nimittäin Maija 
Rask, Osmo Kurola ja edesmennyt Ossi Kor-
teniemi. Agitaatioista räikein oli Enontekiön 
koulun juhlasalissa pidetty Kurolan johtama 
iso kansankiihotuskokous. Siitä on olemassa 
videotallenne; tutkintapyyntöä kokouksessa 
harjoitetusta rasismista ei tuolloin kuitenkaan 
tehty, joten syytteitäkään ei harkittu. Nyt il-
miö toistuu: lappilaiset kansanedustaja Simo 
Rundgren vanavedessään ministeri Hannes 
Manninen jatkavat samaa linjaa vastustaen 
avoimesti saamelaisten oikeudellisen aseman 
myönteistä kehitystä.

Nollatoleranssia vaatimaan 
 suomalaiset havahtuvat vasta, 

 kun maahan muuttaa outoa väkeä 
Kiinasta tai Afrikasta,  

mutta mysteerinä suomalaiselle  
pysyy kotoperäinen outokielinen 

alkuperäiskansa Suomen Lapissa. 

... Suomessa etnisen vähemmistön 
syrjintä ei ole perinteistä syrjintää 

vaan sitä,  
että erilaisuutta ei tahdota sallia.
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Rasismia tieteen arvovallalla

Euroopan rasistista menneisyyttä tutkineen 
Eila Rantosen mukaan konfliktit syntyvät, 
kun eri kansat ja kulttuurit asettavat toisiaan 
arvojärjestykseen, mutta länsimainen rasismi 
on sikäli poikkeuksellista, että näitä etnisten 
ja kansallisten ryhmien välisiä hierarkioita 
on perusteltu tieteen arvovallalla. Tieteelliset 
rotujaot kehitettiin Euroopassa ja Yhdysval-
loissa ja ajatus eurooppalaisuudesta muita 
ylivertaisempana rakentui juuri länsimaiseen 
tiedonkäsitykseen. Jakamalla ihmiskunta hy-
viin ja huonoihin rotuihin voitiin oikeuttaa 
toisten kansojen hallinta, ja eurooppalaiset 
rodullistivat myös toisiaan vahvistaessaan 
kansallisia rajoja. Suomalaisilla oli kova hätä 
1800-luvulla, jolloin heidät vielä Euroopassa 
pyrittiin luokittelemaan mongoleiksi. Vaa-
rallisinta tuohon aikaan oli, että ulkonäöllä 
perusteltiin myös moraalia ja älyä. Kun eri 
rotujen uskottiin edustavan erilaisia moraa-
liominaisuuksia, kuten laiskuutta, rohkeutta, 
tai väkivaltaisuutta, niitä tuli myös kohdella 
erilailla, erilaisin eettisin normein.

Historian professori Aira Kemiläinen ko-
kosi Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen 
yhteisessä tutkimusprojektissa suomalaisiin 
ja samalla lappalaisiin eli saamelaisiin liit-
tyviä rotukäsityksiä. Teoksessaan “Suoma-
laiset. Pohjolan outo kansa” hän kuvaa mikä 
helpotus suomalaisille oli, kun selvisi, että 
suomalaiset eivät olekaan mongoleja. On-
neksi oikea kohde löytyi: olkoot ja pysykööt 
mongoleina Topeliuksen Maamme-kirjassa 
kuvaamat pönkäposkiset lappalaiset, pienet, 
rumat, leveäsuiset, lyhytjalkaiset oliot, jotka 
muistuttivat muinaistarujen kääpiöitä, joiden 
aiemmin esitettiinkin olleen saamelaisten esi-
isiä. 1800-luvulla, samalla kun suomalaishei-
mojen rotua tutkittiin, alkoivat myös saame-
laisten systemaattiset rodulliset mittaukset. Ne 
jatkuivat lievempinä 1960-luvulle asti: kalloja 
mittailtiin, saamelaiset riisuttiin alasti joukko-
kuvauksiin, heidät alistettiin ja häpäistiin. Saa-
melaisten pääkalloja myös vietiin haudoista 
rotututkimuksiin ja niitä myytiin ulkomaisiin 
museoihin, mistä niitä on vihdoin 1990-luvulla 
palautettu saamelaisten pitkän painostuksen 
tuloksena juhlallisin seremonioin ja kirkon 
siunaamina saamelaisiin hautoihin ei vain 
Suomessa vaan myös Norjassa. Kemiläisen 
mukaan yleinen kuva lappalaisista oli kiel-
teinen. Lappalaisia ei useinkaan tunnustettu 

suomalaisten fyysiseksi sukulaiskansaksi. Esi-
merkiksi Yrjö Kajava, joka kirjoitti Suomen 
suku –teokseen 1920-luvulla suomensukuis-
ten kansojen rotuominaisuuksista arveli, että 
lappalaiset olivat todennäköisesti rodullisesti 
suomalaisille täysin vieras kansa. Hän piti 
saamelaisia jäänteenä  muinaisesta väestöstä, 
joka oli sekaantunut niihin lukuisiin kansoihin, 
joiden keskuudessa he olivat eläneet.

Suomalaisten syvään juurtuneeseen ylem-
myydentuntoon saamelaisten rinnalla ja saa-
melaisiin kohdistuvaan läpi suomalaisen yh-
teiskunnan tunkevaan piilorasismiin on siis 
ollut monet syynsä. Se on kuin luonnonlaki. 
Ehkä selkeimmin nykysuomalaisten kieltei-
siin käsityksiin saamelaisista on vaikuttanut 
juuri Maamme –kirja, joka on ollut kaikkien 
aikojen luetuimpia suomalaisia teoksia. Se 
oli kansakoulujen lukemistona vielä 1950-
luvulla, 1960-luvulla sitä oli myyty yli 2,5 
miljoonaa kappaletta, ja vuonna 1981 oli 
menossa 58. painos. Teosta myydään yhä. 
Sen totuuksia suomalaisista heimoista ehti 
opiskella jokainen ikäluokka noin 90 vuo-
den ajan. Kirjassa myös saamelaiset yhtenä 
Suomen heimona saivat osansa. Topelius ei 
koskaan itse käynyt Lapissa, mutta luotti 
M.A. Castrénin ja muiden aikalaisten mat-
kakertomuksiin kuvatessaan näitä naiiveja, 
likaan tahraantuneita, lyhyitä, kömpelöitä, 
matalaotsaisia, raskasmielisiä sekä juroja met-
säläisiä ja tunturinasukkaita, joita hän syytti 
kateellisiksi, viekkaiksi ja viinankiusauksiin 
lankeaviksi. Tällaisia sitkeästi tv-sketseissä, 
matkailun lapinkasteissa, ym. saamelaisiin 
yhä liitettyjä stigmatisoivia stereotypioita 

 1800-luvulla,  
alkoivat saamelaisten systemaattiset 

rodulliset mittaukset. 
Kalloja mittailtiin,  

saamelaiset riisuttiin alasti 
 joukkokuvauksiin,  

heidät alistettiin ja häpäistiin.
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siis opettamalla opetettiin suomalaisille. Näin 
suomalaiset voisivat tuntea itsensä arvokkaik-
si ja ylempiarvoisiksi. Miltä saamelaisista 
koululaisista on mahtanut tuntua?

Saamelaiset — elossa sinnitellyt 
alkuperäiskansa

Saamelaiset ovat todellisuudessa ulkopuo-
listen eksotisoima, usein myös mystifioima, 
mutta arktinen ja samalla Euroopan Unionin 
ainoa alkuperäiskansa. Suomen perustuslain 
perusoikeuksia koskevaan 2 luvun 17 §:ään 
sisältyy saamelaisten kielellisiä ja kulttuurisia 
perusoikeuksia koskeva säännös. Nämä oikeu-
det on perustuslaissa turvattu saamelaisille 
alkuperäiskansana.

Käsite alkuperäiskansa on kansainvälisessä 
keskustelussa pitkälti vakiintunut. Suomessa 
se sen sijaan on herättänyt sekaannusta ja 
ristiriitaisia tuntoja ja aiheesta on edelleenkin 
vaikea saada syntymään asiallista keskustelua. 
Professori Martin Scheinin on selvittänyt al-
kuperäiskansan käsitettä Lakimies -lehdessä 
1/2006. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimus n:o 169 sisältää määritelmän 
siitä, millaiset ryhmät kuuluvat kyseisen so-
pimuksen piiriin eli ovat alkuperäiskansoja. 
Määritelmästä Scheinin erittelee erilaisia tun-
nusmerkkejä.

Merkitsevää on ensinnäkin alkuperäisyys 
eli läsnäolo tietyllä maantieteellisellä alueella 
ennen muita väestöryhmiä ja erityisesti ennen 
nykyistä valtaväestöä. Alkuperäiskansa -käsi-
te ei tarkoita yksittäisten kiinteistöjen (tilojen) 
ensimmäisiä tunnettuja omistajia (tilallisia) ja 
heidän nykyisiä jälkeläisiään vaan kysymys 
on vielä tällä hetkellä olemassa olevasta 
kulttuurisesta läsnäolosta tietyllä alueella. 
Tarkoitus on siis suojella elävää kansaa, ja 
siten suomalaiset puheet polveutumisesta ovat 
tässä yhteydessä turhia, kun yritetään säilyttää 
nyt elävä kansa ja sen kieli sekä turvata niiden 
jatkuvuus. 

Toiseksi kyseessä on alkuperäiskansan 
alisteinen asema suhteessa nykyiseen valta-
väestöön - Suomessa siis Ylä-Lapin suomen-
kieliseen suomalaisväestöön - jonka valta 
perustuu kolonisaatioon tai valtiollisten rajo-
jen vetämiseen muutoin kuin omaleimaisten 
kulttuurien esiintymisen pohjalta. Kysymys 
on siis suhteesta historiallisesti alkuperäisen 

ryhmän ja nykyisin valta-asemassa olevan 
ryhmän välillä. Jos tietyn maan alkuperäinen 
väestö ja kulttuuri on samalla tuon maan 
ainoa tai vallitseva väestöryhmä, se ei ole 
alkuperäiskansa sanan oikeudellisessa mer-
kityksessä. Erityisesti tämä seikka on jäänyt 
ymmärtämättä julkisessa keskustelussa.

Määritelmässä luonnehditaan myös alkupe-
räiskansan omaleimaisuutta suhteessa muihin 
väestöryhmiin ja omaleimaisuuden ilmenty-
mistä sosiaalisina, taloudellisina, kulttuurisina 
ja/tai poliittisina erityispiirteinä. Tavoitteena 
sopimuksessa pidetään ihmiskunnan kulttuu-
risen monimuotoisuuden näkemistä ja suojaa-
mista itseisarvona. 

Erityisen tärkeää on alkuperäiskansan jat-
kuvuus historiallisesta alkuperäisyyden tilasta 
nykypäivään ja tulevaisuuteen eli kyse on 
siitä, että ryhmä on onnistunut säilyttämään 
omaleimaisen kulttuurinsa nykypäivään ja 
haluaa siirtää sen jälkipolville. Tuhoutuneet 
alkuperäiskansakulttuurit - kuten Kemin-La-
pin metsäsaamelainen kulttuuri - ovat siis his-
toriallisesti ja arkeologisesti mielenkiintoisia, 
mutta ne eivät kadonneina kulttuureina ilman 
instituutioidensa jatkuvuutta anna perustaa 
nykyajan alkuperäiskansa-asemalle ja sen 
mukaisille oikeuksille.

Scheinin lisää vielä kaksi tunnusmerkkiä, 
jotka voidaan johtaa sopimuksen kokonaisuu-
desta. Näitä ovat väestöryhmän kollektiivinen 
itseidentifikaatio, eli jos ryhmä ei pidä itseään 
alkuperäiskansana, sitä ei tule sellaiseksi 
luokitella ja päinvastoin, sekä väestöryhmän 
erityinen suhde tietyn maantieteellisen alueen  
maahan ja luonnonvaroihin. Alkuperäiskansan 

 Jos tietyn maan  
alkuperäinen väestö ja kulttuuri  

on samalla tuon maan ainoa  
tai vallitseva väestöryhmä,  
se ei ole alkuperäiskansa  

sanan oikeudellisessa 
 merkityksessä.  

Erityisesti tämä seikka on jäänyt 
ymmärtämättä  

julkisessa keskustelussa. 
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kulttuuri ei ole syntynyt tietyllä alueella sat-
tumalta vaan se on vuosituhansien tai -satojen 
kuluessa kehittynyt vuorovaikutuksessa juuri 
tietyn alueen tarjoamien edellytysten ja luon-
nonvarojen kanssa ja se on myös muovannut 
alkuperäiskansan kielen, käyttöesineistön ja 
taiteellisen ilmaisun. Alkuperäiskansojen eri-
tyinen suhde luonnonvaroihin on myös avain 
niiden haavoittuvan tai alisteisen aseman 
ymmärtämiseen. Väestösiirrot tai moderni-
saatiota edustavat uudet elinkeinot saattavat 
parantaa alkuperäiskansan jäsenten aineellista 
elintasoa mutta silti loukata alkuperäiskan-
saoikeuksia. Ne katkaisevat alkuperäiskan-
san yhteyden omiin luonnonvaroihinsa ja 
siihen liittyvän historiallisen jatkuvuuden 
sekä saattavat hävittää ryhmän kulttuurisen 
omaleimaisuuden.

Samalla kun saamelaisten oikeus omaan 
historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen 
Suomessa kiistetään, sotketaan erityisesti 
Lapissa käytävässä julkisessa keskustelussa 
käsitteet tarkoituksellisesti. Tästä tuoreim-
pana esimerkkinä on hämärä saamelaisvas-
tainen lappalais-pirkkalais-kveeniliike, jolla 
manipuloidaan suomalaiset päättäjät ja joka 
pyrkii mitätöimään saamelaisen kansan ole-
massaolon.

Etnonyymit voivat vaeltaa ja niiden historia 
voi olla kirjava ja etymologia joskus mysti-
nen, mutta tieteentekijöiden keskuudessa ei 
ole vanhastaan vallinnut epäselvyyttä siitä, 
että suomalaiset ovat - heimoista huolimatta 
- suomenkieltä ja sen eri murteita puhuvia suo-
malaisia ja lappalaiset eli saamelaiset saamen 

eri murteita (kieliä) puhuvia saamelaisia. Siis 
oma, erillinen kansansa. Heistä on Norjassa 
käytetty nimitystä finn, Ruotsissa lapp ja Suo-
messa lappalainen. Saamelainen on omakieli-
nen nimitys ja tulee jo 1600-luvulla muistiin 
merkitystä sanasta sapmelaš, ja sitä myös 
valtiovalta Suomessa alkoi käyttää heistä jo 
1940-luvulta lähtien. Saamelaiset haluavat 
eroon negatiivisia konnotaatioita herättäväs-
tä, vähättelevästä ja usein haukkumasanana 
käytetystä lappalainen –nimittelystä (vrt. nee-
keri). Kahta erillistä kansaa, ts. saamelaisista 
erillisiä lappalaisia tai saamelaisista erillistä 
lappalaisten ryhmää ei tosiasiassa ole ole-
massa, toisin kuin julkisuuteen viime aikoina 
syötetty mielikuva toistuvasti väittää. Kaikki 
valtion virallisiin asiakirjoihin lappalaisiksi 
merkityt elossa olevat henkilöt ovat myös 
saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkittyjä 
saamelaisia, joten kaikki nykyaikana elävät 
lappalaiset ovat saamelaisia.

Birkarlit taas olivat ehkä alkujaan hämäläis-
lähtöinen suomalainen kauppaorganisaatio, 
jolla oli kuningas Magnus III Birgerssonin 
1200-luvulla myöntämät oikeudet valvoa ja 
verottaa pohjoista, erityisesti saamelaisten 
käymää kauppaa. Saamelaisia eli lappalaisia 
olivat jo aiemmin verottaneet tanskalaiset 
(norjalaiset), sittemmin myös venäläiset ja 
eteläisen Suomen jouduttua Ruotsin hallinnon 
alle, myös ruotsalaiset. Birkarlit muodostivat 
siten kolmannen elementin saamelaisia ai-
kanaan kiristäneessä verotusjärjestelmässä. 
Pohjoisessa norjalaiset ovat ilmeisesti kut-
suneet birkarleja kveeneiksi, mutta he ovat 
myös kutsuneet kveeneiksi Tornionlaakson 

Erityisen tärkeää  
on alkuperäiskansan jatkuvuus  

historiallisesta
alkuperäisyyden tilasta 

nykypäivään ja tulevaisuuteen  
eli kyse on siitä, 

että ryhmä on onnistunut  
säilyttämään 

 omaleimaisen kulttuurinsa  
nykypäivään ja haluaa siirtää sen 

jälkipolville.

Samalla kun saamelaisten oikeus 
omaan historiaan, nykypäivään 

 ja tulevaisuuteen  
Suomessa kiistetään, sotketaan 
 erityisesti Lapissa käytävässä  

julkisessa keskustelussa  
käsitteet tarkoituksellisesti.
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asukkaita ja 1500-luvun asiakirjoissa kvee-
neiksi kutsutaan ruotsalaisia.

Nykyisin kveeneillä tarkoitetaan yleensä 
1700- ja 1800-luvuilla pääasiallisesti Tor-
nionjokilaaksosta, Peräpohjolasta ja Lapista 
Pohjois-Norjaan eli Ruijaan muuttaneiden 
suomalaissiirtolaisten jälkeläisiä. Kveenit on 
Norjan viranomaisten vanhastaan käyttämä 
nimitys suomenkielisestä väestöstä, joka hy-
väksyttiin Norjassa kansalliseksi vähemmis-
töksi, samalla kun kveenin kieli eli Norjassa 
käytetty suomenkielen murre, sai virallisen 
vähemmistökielen aseman Norjassa vuon-
na 2005. Kveenit ovat viimeaikaisen vireän 
kielensä ja kulttuurinsa elvytystoiminnan 
ohessa nyt Pohjois-Suomen saamelaisvastai-
sen ns. lappalaisliikehdinnän yllyttäminä ja 
muotia seuraten päätyneet pitämään itseään 
alkuperäiskansana ja myös yrittäneet ha-
kea alkuperäiskansan statusta. Kveenit eivät 
kuitenkaan tänä päivänä olemassa olevana 
kielivähemmistönä täytä sovittuja kansain-
välisiä alkuperäiskansakriteerejä. Kveeneillä 
on myös turvanaan kielellinen ja kulttuurinen 
emämaa, nimittäin Suomi. Sellaista emämaata 
ei saamelaisilla ole maailmalla missään.

Historiantutkimuksessa kveenit ovat olleet 
monien tulkintojen ja spekulaatioiden kohde. 
Jo Henrik Gabriel Porthan varoitti vuonna 
1788 kveeneistä tähän tapaan:

 Pohjois-Suomen vanhassa historiassa 
mainittujen kansojen joukossa on tuskin ainut-
takaan, jonka asuinseuduista, sukulaisuussuh-
teista ja vaiheista tiedot olisivat hämärämpiä 
kuin muinaiset kveenit. Historioitsijat sijoittavat 
tämän tunnetusti maineikkaan kansan kuka min-

nekin, ja yhdistävät sen kuka mihinkin heimoon, 
useimmiten umpimähkään, turmellen uusilla 
kuvitteluillaan vanhojen kirjoittajien uskotta-
vuutta.

Lappalais-pirkkalais-kveeniliike on siis 
historian reipasta mystifiointia puhtaasti po-
liittisiin tarkoituksiin. Sen taustalla vaikuttaa 
kateuden lisäksi luultavasti sama luutunut 
suomalaisasenne eli erilaista - kuten aidos-
ti olemassa olevaa saamelaiskulttuuria - ei 
haluta tai uskalleta nähdä eikä hyväksyä. 
Sen sijaan rinnalle kilpailemaan keksitään 
historian hämäristä vastaliikkeitä, kuten Ina-
rinmaan lapinkyläyhdistys tai Pellon mie-
het ry., kumoamaan ja mitätöimään tämän 
päivän elävät saamelaiset. Uuden mystisen, 
henkiin herätetyn muinaisryhmän yhdeksi 
suomalaiseksi vetomieheksi näyttää avoimesti 
ryhtyneen - näin vaalien alla - kansanedustaja 
Simo Rundgren.

Jäävääminen osana rakenteellista 
rasismia

Julkisuudessa saamelaisia on todella viime 
vuosina alettu heitellä epähistoriallisin perus-
tein milloin Norjasta milloin Ruotsista Suo-
meen tunkeutuneina heittopusseina. Pohjoisen 
lehtikirjoituksiin pesiytynyt hokema saame-
laisten ulkomaalaisuudesta Suomessa osoittaa 
historian väärentämistä. Saamelaisten asema 
Ruotsin valtakunnan - johon Suomi myös 
kuului -  ensimmäisen jo v. 1608 painetun la-
kikirjan mukaan oli kansalaisen asema oikeuk-
sineen ja velvollisuuksineen ja saamelaisista 
tuli huomattavan myöhään eli vasta vuonna 
1751 ”rajoin rikottu kansa”, kuten professori 
Veli-Pekka Lehtola sen kiteyttää.

Oikeushistorian tutkija Kaisa Korpijaakko-
Labba osoitti väitöskirjassaan 1989, että saa-
melaisille oli syntynyt valtion viranomaisten 
tunnustama maanomistusoikeus 1750-luvulle 
mennessä eli siis aikana ennen valtioiden ra-
jojen vahvistamista ja tämän lopputuloksen ei 
vain suomalainen vaan myös pohjoismainen 
tiedeyhteisö on hyväksynyt. Edellä puheena 
olleen ILO:n alkuperäiskansasopimuksen n:
o 169 14 artiklan mukaan alkuperäiskansalle 
tulee tunnustaa omistus- ja hallintaoikeus 
maihin, joita kansat perinteisesti asuttavat. 
Suomen eduskunta totesi vuonna 1990 että 

Kveenit ovat viimeaikaisen 
 vireän kielensä ja kulttuurinsa  

elvytystoiminnan ohessa  
nyt Pohjois-Suomen  
saamelaisvastaisen  

ns. lappalaisliikehdinnän  
yllyttäminä ja muotia seuraten 
 päätyneet pitämään itseään 

 alkuperäiskansana  
ja myös yrittäneet hakea  

alkuperäiskansan statusta.



TIEDEPOLITIIKKA 4/06

27

saamelaiset ovat sopimuksen tarkoittama alku-
peräiskansa, mutta että Suomi ei voi ratifioida 
sopimusta ennen kuin saamelaisten maaoike-
uksia koskevat lainsäädännölliset muutokset 
on tehty. Erilaiset selvitykset ja esitykset 
ovat seuranneet toisiaan sen jälkeen tulok-
setta. Ratkaisuyritykset on pyritty jo miltei 
etukäteen jos ei hyllyttämään niin ainakin 
vesittämään.

Oikeusministeriö tilasi joulukuussa 2002 
Oulun ja Lapin yliopistoilta tutkimuksen, jon-
ka aiheeksi sovittiin saamelaisia kuulematta 
Tornion ja Kemin Lappien alueen asutus- ja 
väestöhistoria, maankäyttö ja maanomistus-
olot. Tutkimussopimuksessa oli akateemisen 
riippumattomuuden ja objektiivisuuden kan-
nalta mielenkiintoinen ehto: ”koska tutki-
muksen tieteellisyys ja riippumattomuus on 
erityisen tärkeää, edellytetään, että tutkijoilla 
ei ole kytköksiä tutkimuksen kohteen intres-
sitahoihin”. Intressitaho selvitettävän maaoi-
keuskysymyksen kannalta kuitenkin oli ja on 
edelleenkin myös Suomen valtio. 

Näin huteralla perusteella mm. suoma-
lainen, helsinkiläissyntyinen Korpijaakko-
Labba saatiin yksisuuntaisesti jäävätyksi saa-
melaisoikeuksien tutkimuksesta Suomessa. 
Oikeusministeriö oli nimittäin jo aikaisem-
min perusteetta viitannut hänen jääviyteensä 
tutkijana vastauksessaan oikeuskanslerille. 
Kirjeen allekirjoittajana oli hallitusneuvos 
Mirja Kurkinen, joka oikeusministeriössä 
vastaa – säätiöoikeuden asiantuntemuksen 
perustalta – saamelaisasioista. Helsingin ja 
Lapin yliopistojen dosentti Kaisa Korpijaak-
ko-Labba, joka sai vuonna 1989 julkaistusta 

väitöskirjastaan laudaturin ja valittiin pro-
mootionsa primustohtoriksi, ja joka on yksi 
kolmesta Suomen Lakimiesliiton 100-vuo-
tisjuhlassaan palkitsemasta huippututkijasta, 
syrjäytettiin, koska hänen tutkimustuloksensa 
olivat Suomen hallituksen virkamiestradition 
luutuneessa arvojärjestelmässä sopimattomia 
ja poliittisesti vääriä. Myös saamelaisten itsen-
sä jääväämistä esimerkiksi virantäytöistä tai 
heitä itseään koskevissa asioissa on Suomessa 
saamelaisen syntyperän vuoksi tapahtunut 
luultua yleisemmin.

Tilaustutkimus kuulutettiin ”Julkiset 
tarjoukset” -palstalla. Menettely on poik-
keuksellinen: on harvinaista että muita kuin 
pitäjähistorioita tai yritysten historiikkejä 
tilataan. Pohjoisen yliopistot eivät poikkeuk-
sellisesti asettaneet tälle tutkimushankkeelle 
tieteellisesti vastuullista johtoa. Ministeriö 
jätti myös noudattamatta laissa säädettyä 
velvoitettaan neuvotella tutkimushankkeesta 
saamelaiskäräjien kanssa, joten tutkimusta 
rasitti oikeudellinen muotovirhe. Tutkijaryh-
mää vetämään ilmoittautui Oulun yliopistosta 
paikannimistä väitellyt historian professori 
Jouko Vahtola, joka torjui oikeushistorian 
professori Heikki Ylikankaan tulon projektin 
toiseksi koordinaattoriksi. Myös näin onnistut-
tiin välttämään tilaustutkimuksen oikeushisto-
riallinen asiantuntemus. Ilmeisesti asemansa 
varmistamiseksi Vahtola julkaisi tutkimusta 
alettaessa Inarin historiateoksessa artikkelin, 
jonka mukaan saamelaisilla ei olisi ollut maan-
omistusoikeutta eivätkä he olisi maksaneet 
maaveroa. Tutkijoista FM Mauno Hiltusen 
erityisalana oli Enontekiön varhainen elinkei-
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no-, asutus- ja maankäytön historia 1600- ja 
1700-luvuilla, FM Tarja Nahkiaisoja keskittyi 
suurin piirtein samoihin kysymyksiin Inarin 
ja Utsjoen osalta. FM Matti Enbusken tutki-
muksen aiheena on entisten Kemin ja Tornion 
lappien alueen asutus-, väestö- ja maankäytön 
historia n. vuosina 1750-1923. Ainoa Lapin 
yliopiston tutkija ja samalla projektin ainoa 
oikeustieteilijä, lisensiaatti Juha Joona tutki 
maankäyttöä ja maanomistusoloja. Ryhmä 
sai kahden vuoden työlleen 360 000 euroa 
rahoitusta. Projekti viivästyi ja sai yhä uusia 
määräaikoja ja luonnollisesti lisärahoitusta. 
Tutkimukset on viimein lokakuun lopulla 
2006 julkistettu. Tekijöitä mitä ilmeisemmin 
odottaa melkoinen kylvetys tiedeyhteisön 
sisäisessä keskustelussa.

Poronhoito pakkovallan alla

Norjassa ja Ruotsissa poronhoito on vähäisiä 
poikkeuksia lukuun ottamatta säädetty saame-
laisten yksinoikeudeksi ja Suomenkin osalta 
tämä ratkaisu on tehty mahdolliseksi Euroopan 
unioniin liityttäessä liittymissopimuksen pöy-
täkirja n:o 3:lla. Tästä huolimatta suomalainen 
lainsäädäntö sallii edelleen kenen tahansa EU:
n kansalaisen, vaikkapa pariisilaisen pankkii-
rin, alkaa harrastuksenaan poronhoitajaksi 
esimerkiksi Enontekiöllä, jos hän on siellä 
kirjoilla. Pohjoismaisessa saamelaissopimusta 
koskevassa luonnoksessa on tarkoitus mm. 
ratkaista, miten Suomessa vahvistetaan po-
ronhoidon asemaa nimenomaan saamelaisena 
elinkeinona sekä saamelaisen identiteetin ja 
kulttuurin perustana. Suomessa suomalaiset 
agrologit pitävät oikeutenaan johtaa ja lain 
nojalla pakottaa saamelaiset saamenkieliset 
poromiehet heidän kulttuurilleen vieraaseen 
maatalousyrittäjämaailmaan vaikkei poro 
— kuten usein on todettu — ole lehmä vaan 
migratorinen puolivilli peura. Martin Schei-
nin arvelee, että yksi vaikeimpia ehdotetun 
pohjoismaisen saamelaissopimuksen kohtia 
Suomen valtion kannalta on juuri poronhoidon 
asema saamelaisten elinkeinona ja saamelai-
sen kulttuurimuodon yhtenä perustana. 

Saamelaisyhteisön sisällä porosaamelai-
set ovat vahvimpia kulttuurisen identiteetin 
kantajia, mutta suomalaiset katsovat heidän 
niskuroivan, kun he uskaltavat puolustaa 
oikeuksiaan. Juuri porosaamelaisiin kohdis-

tuvat agressiivisimmat vastareaktiot. Göte-
borgilaista tutkija Michael Azaria soveltaen 
on todettavissa, ettei Suomen harjoittama 
voimakas saamelaisten pakkosulauttaminen 
valtaväestöön ole kuitenkaan vielä täysin to-
teutunut. Kun alkuperäiskansa – tässä saame-
laiset – vielä protestoi kuten esim. Ylä-Lapin 
metsäkiistassa, kertoo vastarinta, että kaikista 
saamelaisista juuri porosaamelaiset ovat vielä 
kulttuurisesti elossa, vaikka pääväestö yrit-
tää väkisin enemmistödemokratian keinoin 
nopeuttaa heidän assimilaatiotaan. Jos alku-
peräisväestö olisi tyytyväistä, olisi se Azarin 
mukaan merkki siitä, että sulauttaminen olisi 
loppuunsaatettu.

YK:n alkuperäiskansajulistusluonnoksen 
7. artikla sisältää käsitteen kulttuurisesta kan-
sanmurhasta. Siinä luetellaan viisi erityistä 
toimintatapaa, jotka kuuluvat käsitteen alle. 
Martin Scheinin on todennut, että Suomen 
nykyinen lainsäädäntö ja valtion muut toimet 
suhteessa saamelaisten poronhoitoon täyt-
tävät näistä viidestä kohdasta kolme: kyse 
on 1) saamelaisen kansan erityisluonteen ja 
integriteetin (= koskemattomuus, loukkaa-
mattomuus) kieltämisestä, 2) saamelaisten 
kulttuurin perustana olevien keskeisten luon-
nonvarojen epäämisestä ja 3) valtion toteutta-
masta alkuperäiskansan pakkoassimilaatiosta 
valtaväestöön.

Media syrjinnän välineenä

Ihmisoikeusraportoija Scheininin arvio po-
rosaamelaisia uhkaavasta kulttuurisesta kan-
sanmurhasta ei sopinut sanomalehti Lapin 
Kansalle ja siinä tiuhaan kirjoittavalle Jouni 
Kitille, joka ilmeisesti ymmärtämättä hänelle 
itselleen outoja käsitteitä sekoitti 31.5.2006 
Lapin Kansassa julkaistussa laajassa mie-
lipidekirjoituksessaan käsitteet (fyysinen) 
kansanmurha ja kulttuurinen kansanmurha. 
Saamelaislähtöinen Helsingissä vuosikym-
menet asunut maa- ja metsätalousministeriön 
virkistyskalastuksen tarkastaja Kitti, joka 
– menetettyään mediamonopolinsa Sápmelaš-
lehden saamelaisten sen kehnoon sisältöön 
kyllästyttyä – on erikoistunut kostohenki-
seen saamelaisvastaiseen lehtikirjoitteluun. 
Sosiologi Erkki Pääkkösen mukaan Jouni 
Kitin lähes samansisältöisiä, propagandis-
tisia saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa 
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kohtaan eri tavoin hyökkääviä kirjoituksia 
on vuoden 1998 lopulta lähtien julkaistu 
yhteensä toistasataa, valtaosa niistä sanoma-
lehti Lapin Kansassa, joitakin Kalevassa ja 
parin viime vuoden aikana yksittäisiä myös 
Etelä-Suomen lehdissä kuten Demarissa ja 
Maaseudun Tulevaisuudessa. Kitti signeeraa 
kirjoituksensa epiteetillä entinen pitkäaikai-
nen saamelaisparlamentaarikko ja salaa näin 
lukijoilta taustayhteisönsä maa- ja metsäta-
lousministeriön, jonka viralliset kannanotot 
ja lausunnot saamelaisasioista ovat tunnetusti 
saamelaisten kannalta keskushallinnon anta-
mista kielteisimpiä. Kyseinen ministeriö ei 
esimerkiksi julkisessa kannanotossaan - vas-
toin Suomen perustuslakia - pidä saamelaisia 
alkuperäiskansana vaan ainoastaan kielelli-
senä vähemmistönä. Kitti toistaa fiktiotaan 
kahden kansan, lappalaisten ja saamelaisten, 
kilpailusta. Kyseessä on massaltaan ja kes-
toltaan niin merkittävä propagandatehtailu, 
ettei ole ihme että tällä aivopesukertauksella 
sanoma alkaa mennä läpi ja valistuneetkaan 
lukijat eivät enää tiedä mitä uskoa. Pohjoisen 
päämedian eli sanomalehti Lapin Kansan 
olettaisi kunnia-asianaan puolustavan alu-
eensa saamenkielistä vähemmistöä samaan 
tapaan kuten esimerkiksi Huvfudstadsbladet 
ruotsinkielistä väestöä. Mediatutkijoille on 
kiinnostava ilmiö, että Lapin Kansan päätoi-
mittaja Heikki Tuomi-Nikula ei ole vastoin 
yleistä journalistista käytäntöä ilmoittanut 
katkaisevansa yhden henkilön vuosia käymää 
yksinpuhelua lehden palstoilla. Päinvastoin 
näyttää siltä että Lapin Kansan oma Inarin 
toimittaja Veikko Väänänen, joka tuottaa ja 

ohjailee myös lähes jokaisessa saamelaisia 
koskevassa artikkelissaan saamelaisvastaisia 
mielikuvia, käy välillä vuoropuhelua Kitin 
kanssa. Koulukiusaajien tavoin Väänänen ja 
Kitti häiriköivät, tönivät ja tölväisevät saame-
laisia ja erityisesti henkilöihin käyden heidän 
johtoaan ja virkamiehiään. Tätä saamelaisia 
vastaan suunnattua vihamielistä aineistoa on 
karttunut valtaisa määrä. Se tarjoaa harvi-
naisen herkullisen opetusmateriaalin jour-
nalistien koulutukseen Tampereelle ja Lapin 
yliopistonkin mediatieteelle. Vastakkain ovat 
sananvapaus ja kiihottaminen etnistä kansan-
ryhmää vastaan. Myös Väänäsen kirjoittamien 
saamelaisartikkelien määrä on valtava. Reto-
riikkatutkimuksen kannalta on myös mielen-
kiintoista seurata toimittaja Väänäsen uuti-
sointia siinä, mitä hän kirjoittaa ja miten hän 
verbaaliakrobaattina kykenee vääristämään 
faktoja sekä siinä, mitä hän taas jättää kirjoitta-
matta suodattaen ja poistaen johdonmukaisesti 
uutisista mielikuvilleen epämieluisat ainekset 
saadakseen yhä uudestaan vahvistettua omat 
saamelaishallinnon hajottamiseen suunnatut 
hyökkäyksensä. 

Miten korvaat väärät mielikuvat, kysyy 
Kirsti Simonsuuri. Syötettyjen mielikuvi-
en korjaaminen on kaikkein vaikeinta, hän 
jatkaa.

Käsitevaltaajia ja omatekoisia tut-
kijoita

Professori Pekka Sammallahti summasi Ka-
nava-lehdessä jo vuonna 1996 saamelaisten 
kulttuuri-itsehallinnon uhkan herättämiä re-
aktioita, joita silloin olivat mm. saamelaisvas-
taiset mielenosoitukset eduskuntatalon edessä, 
kansanedustajien tulokselliset painostamiset 
(Kallis, Rask, Manninen, Korteniemi ja Ku-
rola harhautuivat) ja rasistiseen kiihotukseen 
erikoistuneen Kiisa-lehden laaja levitys. Seu-
rasi laaja-alainen suurta yleisöä sumuttanut 
käsitevaltaus – tähän asti lappalaisia eli siis 
saamelaisia halveksuneet suomalais-talolliset 
ilmoittautuivat itse lappalaisiksi – olihan 
etnonyymi saamelaisilta jäänyt tyhjiöön. “Saa-
melaisiin kohdistunut rasismi puettiin silmän-
kääntötempuin suomalaisten ihmisoikeuksien 
puolustamisen kaapuun”, kirjoitti Sammal-
lahti. Silti esim. Kiisa-lehdestä vastaavia ei 
haastettu oikeuteen, vaan asiattomuuksien 
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uskottiin loppuvan ennen pitkää. Päin vas-
toin kävi. Saamelaisten syrjintään avoimesti 
yllyttävä prosessi on kymmenessä vuodessa 
eskaloitunut tavalla, jonka kaltaista ei Suo-
messa ole koettu aiemmin. Sammallahti oli ar-
tikkeliinsa myös analysoinut tiedotusvälineitä 
ja pystyi osoittamaan niin STT:n, Helsingin 
Sanomien, Kalevan ja Lapin Kansan milloin 
ivailevan, milloin vihjailevan tai suoraan saa-
melaisia kriminalisoivan kirjoittelun. Lapin 
Kansan Inarin toimittaja Veikko Väänäsen hän 
jo tuolloin tekstianalyysinäyttöjen perusteel-
la arvioi saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa 
vastustavien julkisuusasiamieheksi. 

Maaliskuussa 1996 lähes 200 Suomen 
kansallisten tieteitten edustajaa akateemikko 
Pertti Virtarannan johdolla allekirjoitti ja 
osoitti valtioneuvostolle vetoomuskirjelmän 
saamenkielisen vähemmistön kulttuuri-itse-
hallinnon puolustamiseksi hyökkäyksiltä. 
Tiedeyhteisön kanta oli, että vähemmistön 
tulee itse voida päättää, millä tavoin se iden-
tifioi itsensä ja hyväksyy yksilöt yhteisöönsä. 
Muuten on vaarana, että Suomen saamelaiset 
joutuvat ajan mittaan muun pohjoismaisen 
saamelaisyhteisön laitamille ja jopa sen ulko-
puolelle ja Suomen saamelaisten sulautuminen 
pääväestöön etenee vääjäämättä. “Tiedeyhtei-
söltä puuttuu asiantuntemus” vastasi lehdissä 
välittömästi tulevan kuvitellun taloudellisen 
hyödyn toivossa tuolloin saamelaisia vas-
tustamaan perustetun Lappalaiskulttuuri- ja 
perinneyhdistyksen puheenjohtaja, poromies 
Jouni Eira. Syntyneessä epäsymmetriassa 
peruskoulutaustaisen suomalais poromiehen 
vastaus tyrmäsi lähes 200-päisen professori-, 

tohtori- ja tutkijajoukon, ja akateeminen väki 
hämmentyi ja vaikeni. Lappalaisyhdistys sen 
sijaan lähetti opetusministerille tiedeväen ve-
toomusadressista tutkimuspyynnön ja valituk-
sen, joka osoitettiin myös valtioneuvostolle. 
Se tosin palautettiin tuloksetta. 

Tiedeyhteisön vaiettua tieteen kenttä on 
kymmenessä vuodessa vapautunut temmel-
lettäväksi. Eira näyttää areenalta kadonneen. 
Syntyneeseen tyhjiöön ovat nyt onnistuneet 
työntymään tutkija-nimikkeellä seminaareissa 
esiintyviksi ja oikeushistorian asiantuntijoina 
kuultaviksi eduskunnassa ja vallan käytävillä 
omatekoiset, vailla akateemista koulutusta 
olevat niin sanotut tutkijat, esimerkiksi ko-
neinsinööri Niilo Tervo ja edellä puheena 
ollut Jouni Kitti.

Huolensa ilmaissut suomalainen tiedeyh-
teisö sai siis kouluja käymättömiltä agitaat-
toreilta vastauksen: tiedeyhteisö ei tunne 
asiaa. Myös Sammallahti vaikeni tieteellisen 
keskustelun tasosta turhautuneena. Käsittei-
den anastus jatkui. Jopa yhteispohjoismai-
nen saamelaispoliittinen ohjelma varastettiin, 
nimi muutettiin lappalaisohjelmaksi, mutta 
tämä farssi ei sentään päättäjiä vakuuttanut 
ainakaan YK:ssa, jonne ohjelma toimitettiin 
englanninkielisenä käännöksenä. Saamelaiset 
saivat pohjoissuomalaisten lujasta vastus-
tuksesta huolimatta vuonna 1996 komealta 
kalskahtavan, mutta sisällöltään ja resurs-
seiltaan varsin hampaattoman kulttuurisen 
itsehallinnon, lausunnonanto-oikeuden ilman 
veto-oikeutta.
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Saamelaiskäräjät (Sámediggi) on demo-
kraattinen vaaleilla valittu saamelaisten edus-
tajisto, jonka olemassaoloa on sen lyhyen 
historian ajan pyritty kyseenalaistamaan ja 
jonka toimia sen tarvitseman tuen sijasta on 
jatkuvasti asiattomasti häiritty samalta taholta. 
Suomen Eduskunnan ja Ahvenanmaan kan-
sankäräjien olemassaoloa kansanvaltaisina 
edustajistoina ei yleensä samalla tavalla panna 
kaiken aikaa kyseenalaiseksi, vaan niille taa-
taan työrauha lainsäädännön niille velvoitta-
maan työskentelyyn. Vastaavaa työrauhaa ei 
Saamelaiskäräjille ole sallittu ja myös tätä 
kautta pyrkimykset mitätöidä saamelaiset koh-
distuvat koko saamelaiseen kansanryhmään. 
Pieni vähemmistö on kimpussaan häiriköivien 
kynsissä jo vähemmistöasemansa epäsymmet-
riasta johtuen sekä suojaton että voimaton 
toistuvaa mustamaalausta vasta.

Kymmenen vuoden aikana on sananmu-
kaisesti käynyt toteen oululaisen sanomalehti 
Kalevan edesmenneen toimitusjohtajan, Aaro 
Korkeakiven 3.10.1996 sairasvuoteellaan saa-
melaisten asemasta huolestuneena lausuma 
muistutus että ”totuus ei valitettavasti koskaan 
saavuta kiertämään päässyttä valhetta”. Pitkä-
kestoinen vuodesta, kuukaudesta ja viikosta 
toiseen jatkuva kielteinen kirjoittelu Saame-
laiskäräjistä, sen hallinnosta, sen poliittiseen 
ja virkamiesjohtoon henkilöityen ei ole voinut 
jäädä seurauksitta.

Pääkallonmyyntiin?

Tuoreimpia esimerkkejä saamelaisiin kohdis-
tuvasta ahtaalle ajosta, jopa kollektiivisesta 
rankaisusta, näyttää olevan saamelaisten kult-
tuuritalohanke, joka on ollut vireillä vuodesta 
2000 ja josta saamelaiset iloitsevat ja jonka 
toteuttamisessa ei näyttänyt olevan esteitä. To-
teutuessaan se on merkittävä askel, sanoi vielä 
keväällä 2003 saamelaismuseo Siidan johtaja 
Tarmo Jomppanen museon viisivuotisjuhlissa. 
Inariin sijoitettavasta kulttuurikeskuksesta 
opetus-, näyttely- ja kokoustiloineen sekä 
alkuperäiskansojen elokuvakeskuksineen oli 
tarkoitus tulla saamelaisuuden omaehtoinen 
keskus Suomessa. Myös nyt jo pieneksi käy-
nyttä Siida-museota se hyödyttäisi lisätiloil-
laan. Kulttuurikeskukseen on kaavailtu mm. 
korkeakouluun asti johtavaa saamelaismusii-
kin opetusta ja keskus tarjoaisi myös kunnon 

tilat suosituiksi tulleille kansainvälisille al-
kuperäiskansojen vuotuisille Skábmagovat-
elokuvajuhlille. Suomen hallitus seisottaa 
hanketta. Huhutaan, että valtiovarainministeri 
Eero Heinäluoma ministeriksi tultuaan olisi 
päättänyt saamelaishankkeiden rahoituksen 
jäädyttämisestä. Hänen kerrotaan pahoitta-
neen mielensä ja suuttuneen saamelaisille 
poromiehille, koska nämä laidunmetsien met-
sänhakkuita vastaan puolustautuessaan sekä 
valittivat että voittivat YK:n ihmisoikeusko-
miteassa Ylä-Lapin metsäkiistaan liittyvässä 
oikeusjutussa. Tätä Lapissa arvellaan syyksi 
saamelaisten kulttuuritalohankkeen jäädyt-
tämiseen. 

Saamelaiset ovat nyt odottaneet kuusi vuot-
ta. Ehkä saamelaisten kannattaisi tällä kertaa 
ruveta myymään vainajiaan omaan piikkiin. 
Rahaton Suomen valtio kävi 1920- ja erityi-
sesti 1930-luvuilla kauppaa eksoottisten saa-
melaisten pääkalloilla ja luurangoilla, joista 
Keski-Euroopassa oli kova kysyntä ja hyvä 
hinta. Kallosta sai kymmenen tuhatta markkaa, 
skeletti maksoi paljon enemmän. Rovasti Tuo-
mo Itkonen, joka oli turhaan yrittänyt saada 
kouluylihallitukselta varoja kirjoittamansa 
Suomen ensimmäisen saamenkielisen aapi-
sen painatukseen, keksi, ettei painattaminen 
maksanut kuin kaksi saamelaista luurankoa. 
Rovasti sai rahat aapista varten tililleen saman 
tien esitettyään asian Helsingissä. Saamelaiset 
tosin jäivät aapisitta. Ne kyllä painatettiin ja 
lähetettiin koulutarkastajalle Rovaniemelle, 
missä ne löytyivät lääninhallituksen kellarista 
vasta sodan jälkeen avaamattomina pakka-
uksistaan.

 Huhutaan,  
että valtiovarainministeri  
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Jäätävää jatkoa on seurannut valtiovallan 
taholta. ”Saamen käännöshanke sai paksusti 
lunta tupaan. Ministeriö poisti neljän vuoden 
varat saamelaiskirjallisuudelta. Saamelaisen 
kirjallisuuden kääntäminen suomeksi uhkaa 
näivettyä entisestään” (Kaleva 23.9.2006). 
Opetusministeriö ei aio myöntää varoja saa-
menkielisen kirjallisuuden edistämiseen val-
tion budjetista. Samalla nelivuotisen käännös-
hankkeen rahoitus jäi ministeriössä hyllylle. 
Esimerkiksi pohjoismaisen kirjallisuuspal-
kinnon saaneen Suomen saamelaisen Nils-
Aslak Valkeapään tuotantoa ei juuri tunneta 
Suomessa edelleenkään, koska teoksista on 
käännetty suomeksi vain kaksi runokokoel-
maa, mutta mm. englannin, saksan, norjan, 
islannin, färin, kroatian, ranskan ja japanin 
kielillä hänen tuotantoonsa voi tutustua. Näyt-
tää siltä, että aiemmin vaarattomiksikin miel-
letyt saamelaishankkeet on nyt suomalaisessa 
yhteiskunnassa alettu kokea uhkana. Mikähän 
saamelaisissa on näin pelottavaa?

Toki joitakin valopilkkuja synkän tarinan 
keskeltä erottuu: Saamenkäsityön eli duod-
jin opetus nousee yliopistotasolle Suomessa. 
Norjan Kautokeinossa duodji on ollut Sámi 
Allaskuvlan eli saamelaisen korkeakoulun 
oppiaineena pitkään mutta Suomessa opetus 
on tähän asti toiminut vain keskiasteisena 
Saamelaisalueen ammatillisessa koulutuskes-
kuksessa Inarissa. Nyt korkeakoulutasoinen 
opetus päätettiin aloittaa em. Inarin koulutus-
keskuksen, Lapin yliopiston ja Oulun yliopis-
ton Giellagas-instituutin yhteistyönä.

Saamelaisten kulttuuri kauppatava-
rana

Saamelaiset yrittävät pelastaa kulttuurinsa 
rippeitä ja saada edes jonkinlaista sananvaltaa 
alueensa maankäyttöön. Käytännössä kult-
tuurin omintakeiset elementit ja maa on jo 
viety. Jäljellä on kaluttu ranka. Myös näihin 
asti suhteellisen neitseellisenä säilyneeseen 
Käsivarren kansallismaisemaan Kilpisjärvel-
le on lyhyessä ajassa noussut ryskyen hät-
kähdyttävän slummimainen matkailu/loma-
asutusmökkisikermä, josta on muutamassa 
vuodessa tullut norjalaisten sekä valtaama 
että hallitsema arktinen villi eldorado, missä 
säännöistä ja rajoituksista ei tarvitse piitata 
toisin kuin tiukasti luonnossa liikkumista ja 

sinne rakentamista kontrolloivassa Norjassa. 
Hiihtokeskus Iso-Ylläksellä on käynnissä 
mittavat tunturinmylläysinvestoinnit, Olos 
on rakennettu, Saariselästä on kasvanut pie-
noiskaupunki tunturierämaahan, Luosto on 
matkailun valtaama ja Levin matkailurypäs 
pian Kittilän kirkonkylää isompi taajama. 

Kaukana syrjäisellä Kumputunturilla “ku-
majaa Nulituisen shamaanin rumpu”, hehkut-
taa matkailulehti. Suomalaisia shamaaneja 
syntyy nyt kurssituksen tuotteena. Saamelais-
ten noitarummut aikanaan joko rikottiin tai 
takavarikoitiin ulkomaille. Jäljelle jääneistä 
ainoan, jonka saamelaiset ovat neuvottelemal-
la saaneet näytille omaan museoonsa Siidaan, 
on lähettänyt Nordiska Museet Tukholmasta. 
Levin matkailun voimahahmo Päivikki Pa-
losaari kiirehti nyt syyskuussa suomalaisia 
matkailuyrittäjiä sanoen että alkuperäiskult-
tuuria on ryhdyttävä tuotteistamaan toden-
teolla. Taitavana strategina hän oli varonut 
saamelaisten kritiikin pelossa käyttämästä 
käsitteitä saamelainen tai alkuperäiskansa, 
mutta saamelaiskulttuurin hyödyntäminen 
pilviin hinnoitetussa tuotteistamistehtailus-
sa ja elämysmatkateollisuudessa on selvää. 
Ahneus sokeuttaa. Suhdanneherkän alan alt-
tarille annetaan sileäksi jyrätty lappilainen 
tunturimaisema ja pala palalta tuhotaan saa-
melaiskulttuuri häpäisemällä ja ryöstämällä 
sen elementit ja sen viimeiset rippeet kaikkien 
suomalaisten hyötykäyttöön yhteiseksi kaup-
patavaraksi. 

Saamelaisilla ei saisi olla mitään omaa. 
Oletus on, että iso osa ulkomaan turisteista 

Suomalaisia shamaaneja syntyy nyt 
kurssituksen tuotteena.  

Saamelaisten noitarummut aikanaan 
joko rikottiin tai takavarikoitiin 

ulkomaille. 



TIEDEPOLITIIKKA 4/06

33

on etsinyt tullessaan aitoa saamelaiskulttuuria, 
eikä ole tiennyt tulleensa petetyksi saatuaan 
mystisen kuvan nokinaamoista, jotka ison 
veitsen kanssa vetävät lapinkaste- ym. sere-
monioitaan. Vedotaan verotuloihin. Kausi-
työntekijät värvätään yleisesti muualta, jolloin 
verotulot eivät hyödynnä aluetta lyhyitä ra-
kennusjaksoja lukuun ottamatta. Oireellisena 
saamelaisten eksistenssin kannalta pidän myös 
seuraavaa tutkija Seija Tuulentien näkemystä 
Lapin yliopiston Kide-lehdessä. “Osa-aika-
asukkaiden ja muiden tulokkaiden lisääntymi-
nen asettaa haasteita pohjoiselle identiteetille: 
paikallisen ja käypäläisen vastakkainasettelu 
ei toimi, kun rajat eivät olekaan enää selviä, 
eikä alkuperäisen asukkaan arvottaminen tu-
lomuuttajan edelle ole alueen kehityksen 
kannalta hedelmällistä”.

Suomen ulkoministeriölle on tullut viral-
lista tietä sekä YK:sta että Euroopan Neuvos-
tosta eri arviointien yhteydessä saamelaisten 
asemasta vakavia huomautuksia, mutta niistä 
on julkisuudessa tiedotettu niukasti. Saame-
laiset sijoitetaan yhä herkästi imaginääriseen 
joukkoon, joulupukin, tonttujen ja maahisten 
sekaan, matkailun näyttelyesineiksi. Eiväthän 
fiktiiviset hahmot tarvitse suojaa syrjinnältä 
eikä satuolentoja kannata tieteen keinoin 
tutkia.

Suomalaisten kollektiivinen trauma suh-
teessa saamelaisiin on keskustelematta auki. 
Norjassa ja Ruotsissa valtiovalta on pyytänyt 
saamelaisilta anteeksi.

Saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oi-
keudet koetaan Suomessa arvonvastaisik-
si. Kielellisten oikeuksien toteutumiselle ei 

olisi enää lainsäädännöllisiä esteitä, mutta 
valtio jättää määrärahat myöntämättä. Näin 
oikeuksien toteutuminen tosiasiallisesti es-
tetään. Saamelaisten tärkeimmät oikeudet 
eli oikeudet maahan ja veteen eivät toteudu 
lainkaan. Saamelaiskäräjät on joutunut vuo-
sikertomuksissaan toteamaan, ettei Suomi 
kohtele saamelaisia alkuperäiskansana vaan 
lainsäädännön vastaisesti alueellisena kieli-
vähemmistönä.

Oikeustaju perustuu arvoihin ja asenteisiin, 
jotka ilmenevät lainsäädännössä. Karkeasti 
tarkasteltuna lainsäädäntö jakaa arvostuksen 
kohteet kolmeen luokkaan: arvokkaiksi koet-
tuja asioita suojataan, yhdentekevistä asioista 
lainsäätäjän ei tarvitse välittää ja arvonvastai-
set asiat yleensä kriminalisoidaan.

Saamelaisten asema Suomessa vastaa suo-
malaisten oikeustajua. Saamelaisten kulttuuri-
nen erillisyys ja identiteetti asettuvat em. as-
teikossa yleensä vanhastaan yhdentekevien tai 
kriminalisoitujen luokkaan. Ilmapiiri on niin 
tulehtunut, että kohta on varmaan Suomessa 
laitonta olla saamelainen. Saamelaisilla sinän-
sä ei ole suomalaisille arvoa kuin korkeintaan 
hyväksikäytettävänä mystisenä ja myyvänä 
voimavarana kuten juuri matkailussa. Myste-
rian tuotteistaminen on muodikasta ja kannus-
tettavaa. Saamelaisia todellisena kansana ei 
suomalaisille selkeästi ole edes olemassa. Kun 
lainsäädäntö ja sen kehittäminen pohjautuvat 
suomalaisen eettiseen arvomaailmaan, on 
helppo ymmärtää, miksi saamelaisia suojaavia 
tai saamelaisten tarpeita palvelevia säädöksiä 
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ei saada enemmistön ehdoilla toimivassa 
yhteiskunnassamme läpivietyä.

On ehkä juuri rakenteellisen rasismin seu-
rausta, että suomalainen yhteiskunta, myös 
tiedemaailma, sietää saamelaisiin kohdistu-
van rasismin vaieten. Sietäminen tarkoittaa 
hiljaista hyväksymistä. Saamelaisten kannalta 

tämä on pahinta. Oikeudenmukaisuuden taju 
– eli käsitys siitä mikä on oikein, mikä väärin 
– ei tässä toimi.u

Artikkeli perustuu Edistyksen Päivillä Oulussa 
14.10.2006 pidettyyn esitelmään.
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