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Tämän numeron aiheena on saamelaiset ja saamelaisuus.
Saamelaiset ovat Grönlannin inuiittien ohella Euroopan ainoa
virallisesti tunnustettu alkuperäiskansa. Heitä asuu neljän nykyisen valtion alueella.
Arviot saamelaisten lukumäärästä vaihtelevat 50 000–100 000 välillä. Saamelaiset
jakaantuvat toisistaan kielellisesti ja kulttuurisesti eroaviin ryhmiin. Eri saamen kieliä on yhteensä yhdeksän. Tämän numeron tavoitteena on avata näkökulmia saamelaisuuteen ja saamelaisiin nykytutkimuksen ja saamelaisuutta koskevan keskustelun
valossa. Kuten numeron artikkelit omalla tavallaan havainnollistavat, tämän päivän
saamelaisia ja saamelaisuutta koskeva keskustelu Suomessa on kiertynyt monella tapaa sen ympärille, mikä tai mitä saamelaisuus on, kuka on saamelainen ja ketkä ovat
alkuperäiskansaa. Syynä tähän on se, että kysymys saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana vahvistavan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansasopimuksen
nro 169 ratifioimisesta on synnyttänyt voimakasta poliittista liikehdintää Suomessa.
Toisaalta monilla vaikuttaa olevan aito kaipuu selkeään identiteettiin. Tutkimus on
pyrkinyt saamaan tolkkua tästä etniseksi ristiriidaksi esitetystä tilanteesta, joka muuttuu koko ajan yhä moniulotteisemmaksi. Kysymys on kirvoittanut keskusteluja poliittisesta mobilisaatiosta, statusryhmistä, sukulaisuudesta, polveutumisesta, kuulumisesta, ulossulkemisesta, etnisyydestä, rodusta,
monikulttuurisuudesta, identiteetistä ja identifikaatiosta. Tilanteen voimakas etninen kärjistäminen on kuitenkin tuonut esille, että on tarvetta astua syrjään tavanomaisesta saamelaisia ja saamelaisuutta koskevista näkökulmista ja kysyä ilmiön yhteiskunta- ja etnopoliittisten syiden ja seurausten perään. Kuinka tämä olisi sitten mahdollista? Yhden mahdollisen vastauksen tähän
tarjoaa sosiologi Rogers Brubakerin ajatus etnisyydestä ilman ryhmiä.
Brubakerin (2013) mukaan ei ole olemassa montaa niin perustavaa, ellei jopa korvaamatonta käsitettä kuin “ryhmä”. Ryhmä on keskeinen käsite niin tieteissä, arkiajattelussa kuin politiikassakin. Tieteiden maailmassa ryhmä on erityisen keskeinen
käsite sosiologiassa, valtiotieteissä, filosofiassa, antropologiassa, väestötieteessä, sosiaalipsykologiassa ja oikeustieteissä. Arkiajattelussa ryhmä puolestaan tarjoaa yhden sosiaalisen luokituksen ja käsityksen, joka tekee ymmärrettäväksi maailman moninaisuuden, sen että maailma koostuu erilaisista ihmisistä, kansoista, kulttuureista, tavoista ja käytännöistä. Politiikassa ryhmä taas on käyttökelpoinen kategoria ja resurssi, joka voi ainakin hetkittäin antaa retorista voimaa sosiaalisissa ja poliittisissa taisteluissa.
Brubakerin mukaan ryhmän käsitteen keskeisyys yhteiskunnassa selittyy yhdeltä osin sillä, että oli sitten kyse tieteestä, arkielämästä tai politiikasta, ryhmä on käyttökelpoinen tapa jäsentää heterogeenistä maailmaa ja sen moninaisia vivahteita. Toiseksi ihmisen ajattelu perustuu olennaisella tavalla muutenkin kategorisoinneille; erotamme toisistaan esimerkiksi puut ja eläimet, ystävyyden ja välinpitämättömyyden. Samalla lailla kategorisoimme ihmisiä, ja ilman tätä toimenpidettä ihmiset joko niputettaisiin samaksi joukoksi tai nähtäisiin kaikki yksilöiksi. (Ruuska & Valkonen 2008.) Brubaker kuitenkin varoittaa, että
ryhmän käsite voi vetää meitä nenästä: “Se tuntuu toimivan täysin ongelmattomana, itsestään selvänä ja annettuna käsitteenä,
jota ei tarvitse mitenkään erityisesti purkaa tai perustella. Tästä seuraa samanlainen itsestään selvä suhtautuminen paitsi ryhmän käsitteeseen, myös ryhmiin itseensä – siis niihin mahdollisiin tai kuviteltuihin olioihin, joihin käsitteellä viitataan” (Brubaker 2013, 28).
Erityisen ongelmallista ryhmän käsitteen ottaminen ikään kuin itsestään selvänä on, kun tutkitaan esimerkiksi etnisyyttä ja
etenkin etnisyyteen perustuvia ristiriitoja. Vaikka on jokseenkin järkeenkäypää ajatella, että etniset pyrkimykset ovat nimenomaan etnisten ryhmien pyrkimyksiä, on kuitenkin Brubakerin mukaan tutkimuksellisesti tärkeää
luopua ajatuksesta, että etninen ristiriita olisi etnisten ryhmien välinen ristiriita. Etnisiin konflikteihin osallistuvat toimijat haluavat usein itse esittää konfliktit nimenomaan ryhmien välisinä, ellei
peräti ikiaikaisina vastakkainasetteluina. Kun näin toimitaan, etniset ryhmät tulevat esitetyksi konfliktien päätoimijoina, niiden sankareina ja marttyyreinä, toteaa Brubaker (emt., 29). Näin yhteiskunta- tai etnopoliittiset konfliktit saadaan esitettyä yksinkertaisena etnisten ryhmien vastakkainasetteluina, vaikka taustalla voisi olla vaikuttamassa tiettyjen toimijoiden, tahojen tai instituutioiden etupyrkimykset, ja niiden puolustaminen tai vastustaminen. Etnopoliittisen käytännön kategorioita ei siksi pidä kritiikittä ottaa yhteiskunta-analyysin tarpeisiin, vaan on kysyttävä, millä
tavoin ja miksi ristiriitatilanteissa kutsutaan ihmisiä kiinnittymään etnisiin ryhmiin ja näin tehdessä osallistumaan yhteiskunnallisten ristiriitojen etnistämiseen. Ei myöskään ole mitään mieltä kritisoida etnopoliittisia aktivisteja etnisten ryhmien reifioimisesta, sillä sehän on nimenomaan heidän tarkoituksensa. Tutkimuksen tehtävä on sen sijaan yrittää selvittää, millä tavoin ristiriitojen
etnistäminen tehdään ja mitä sillä tavoitellaan.
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Brubakerin mukaan etnisyyden tarkastelussa ei siis ole tarpeen lähteä liikkeelle etnisistä ryhmistä, vaan saattaisi olla hyödyllisempää keskittyä muun muassa kategorisointeihin, diskursiivisiin kehyksiin, poliittisiin projekteihin ja tilannesidonnaisiin
toimiin, joiden kautta asioita tai ilmiöitä etnistetään. Näin voitaisiin havainta, että esimerkiksi etnisen ryhmän määrittely on
erilaista, kun sitä käsitellään arkipäivän suhteiden mielessä, historiallisena kategoriana tai oikeusjärjestelmän, poliittisen järjestelmän, uskontojärjestelmän, talousjärjestelmän tai tieteen puitteissa. Kaikissa näissä etninen ryhmä tarkoittaa ja merkitsee eri
asioita, ja niillä on myös erilaiset yhteiskunnalliset seuraamukset, kuten sosiologi Niklas Luhmann on systeemiteoreettisessa
tarkastelussaan osoittanut (Luhmann 2004). Etnisyyden todellisten vaikutusten ymmärtäminen ei siksi edellytä oletusta etnisen
ryhmän todellisesta olemassaolosta, vaikka etnistämisellä onkin todellisia seurauksia, etenkin kun niiden takana on vahvoja organisaatioita. Etnisyyden todellisuus ei kuitenkaan ole riippuvainen etnisen ryhmän faktisesta olemassaolosta.
Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi hylätä esimerkiksi oletus saamelaisista etnisenä ryhmänä, ja etteikö ryhmillä olisi
merkitystä ihmisten identifikaatioiden kannalta. Ryhmä ihmisten välisenä kategorisointina ja sosiaalista elämää jäsentävänä
suhteena, ja toisaalta ryhmä analyyttisena käsitteenä eivät ole sama asia.
Saamelaiset ovat etninen ryhmä, vähemmistökansa, jonka aseman vahvistamiseen ILO-sopimuksen ratifioiminen tähtää. ILOsopimuksen nostattama konflikti on kuitenkin johtanut siihen, että saamelaisen ja saamelaisuuden määrittely on kyseenalaistettu ja se on esitetty ikään kuin etnopoliittisen kiistan intressiryhmänä. Samalla kun saamelaisen etnisen ryhmän sisäistä koheesiota on pyritty hajottamaan, saamelaisen etnisen ryhmän rinnalle on esitetty monia muita etnisiä ryhmiä sekä uudenlaisia
etnisiä ja alkuperäisyyteen liittyviä identifikaatioita. Näiden ryhmien väliset suhteet näyttäytyvät hyvin jännitteisinä – tämän
teemanumeron artikkelit ilmaisevat omalta osaltaan tätä jännitteisyyttä. Keskeisiä vastakkainasetteluja kiistassa ovat ainakin
yksilö- ja ryhmäidentifikaation suhde, itsemääräämisen ja -määrittelyn ulottuvuudet, etnisen ryhmän ja alkuperäiskansan (käsitteiden) erot ja samankaltaisuudet sekä lopulta kohtalonomainen kysymys siitä, merkitseekö saamelaisuuden määrittelyn laajentaminen kulttuuristen ja etnisten erojen häivyttämistä ja näin assimilaation lopullista niittiä ja saamen kansan kuolemaa, vai
oikeuden toteutumista nyt määrittelyn ulkopuolelle jäävien ihmisten kohdalla. Näitä kysymyksiä kukin artikkeli omasta näkökulmastaan pohtii.
Lähteet:
Rogers Brubaker (2013) Etnisyys ilman ryhmiä. Vastapaino: Tampere
Ruuska, Petri & Valkonen, Jarno (2008) Pohjoiset safarioppaat kansallisten kategorioiden käyttäjinä. Kulttuurintutkimus 25(1),
3 – 17.

Tämä liitelehti on oikaisu. AGON –lehden tuplanumeron 37-38 sivuille 4-5 päätyi
viimeistelemätön käsikirjoitus. Käsillä oleva viimeistelty teksti oikaisee kyseisen
käsikirjoituksen.

Pohjois-Suomen etnisten suhteiden uudelleen tulkintojen ongelmat
Sanna Valkonen, tutkijatohtori, Lapin yliopisto
Jarno Valkonen, apulaisprofessori, Lapin yliopisto

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on Suomen Lapissa käyty kiivasta keskustelua
siitä, mikä on totuus Pohjois-Suomen etnisten suhteiden historiasta. Virallisen ja
historian saatossa vakiintuneen tulkinnan mukaan alueella on ollut historiallisesti kaksi
etnistä ryhmää, saamelaiset ja suomalaiset. Tänä päivänä ensin mainitun ryhmän
muodostavat henkilöt, jotka on merkitty Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, ja joiden
poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia ajaa Saamelaiskäräjät. Tämä ryhmä on
myös se, joka kansainvälisissä sopimuksissa tunnustetaan Suomen ainoaksi
alkuperäiskansaksi, saamelaisiksi. 1990-luvulta lähtien tätä etnisten suhteiden
asetelmaa on järjestelmällisesti pyritty murtamaan väittämällä, että on olemassa
historiallisesti muitakin etnisiä ryhmiä kuin vain saamelaiset ja suomalaiset. On jopa
epäilty, onko saamelaisiksi nykyisin tunnistettu ryhmä edes oikeasti historiallinen
etninen ryhmä. Keskustelu onkin kiteytynyt monella tapaa sen ympärille, kuka on
saamelainen, ja ovatko nykysaamelaiset se etninen ryhmä ja alkuperäiskansa, jota yksi
tärkeimmistä alkuperäiskansasopimuksista, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimus
nro 169 koskee. Vuosien keskustelun seurauksena kuva Lapin etnisten suhteiden
historiasta on monipuolistunut, mutta myös ongelmallistunut.
ILO-sopimuksen ratifioimiskeskustelun ensi vaiheessa syntyi liikehdintä, jossa
saamelaisten ja suomalaisten rinnalle tuotiin uusi ryhmäkategoria, lappalaiset.
Lappalaisten väitetään olevan saamelaisten ja suomalaisten ohella historiallinen etninen
ryhmä, joka polveutuu (metsä)saamelaisista tai verolappalaisista ja jolla on
saamelaiseen kulttuuriin rinnastettavan etnisen ryhmän tunnusmerkit. Monien
oikeushistoriallisten tutkimuksien on katsottu tukevan tätä tulkintaa. Viimeaikaisiin
keskusteluihin on näiden kolmen ryhmäkategorian rinnalle tuotu kaksi muutakin
ryhmää: statuksettomat saamelaiset ja ILO-sopimuksen kriteeristön mukaiset
alkuperäishenkilöt. Nämä kategoriat ovat osittain päällekkäisiä lappalaisen kategorian
kanssa. Statuksettomalla saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei saamelaisista
sukujuuristaan, mahdollisesta saamen kielen taidostaan ja itseidentifikaatiostaan
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huolimatta ole saamelaisyhteisön virallinen jäsen. ILO-sopimuksen mukainen
alkuperäishenkilö puolestaan olisi henkilö, joka polveutuu alueen alkuperäisväestöstä,
tuntee olevansa alkuperäiskansaa ja käyttää maata perinteisiin elinkeinoihin
sukupolvisena jatkumona.
Nykytulkinnat siis väittävät, että Lapin etnisten suhteiden historia ei ole kahden, vaan
kuuden etnisen ryhmän välisten suhteiden historiaa. Toisin sanoen suomalaisten ja
saamelaisten ohella olisi ollut olemassa neljä muutakin ryhmäkategoriaa, jotka kaikki
pitäisi huomioida pohdittaessa ILO-sopimuksen ratifioimista. Kategoriat ovat seuraavat:
Kategoria 1: Saamelaiset. Etninen ryhmä, joka kieliperusteisesti jakaantuu
kolmeen ryhmään, inarinsaamelaisiin, kolttasaamelaisiin ja
tunturi/pohjoissaamelaisiin.
Kategoria 2: Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkityt saamelaiset, jotka
muodostavat virallisen saamelaisryhmän. Kategoria muodostuu kategorian 1
saamelaisista, joiden poliittisia ja kulttuurisia oikeuksia edustaa Saamelaiskäräjät.
Kategoria 3: Lappalaiset. Etninen ryhmä, jotka polveutuvat kategorian 1
saamelaisista, metsäsaamelaisista tai historiallisten lapinkylien osakkaista, mutta
eivät syystä tai toisesta kuulu kategoriaan 2.
Kategoria 4: Statuksettomat saamelaiset. Ryhmä, joka koostuu mahdollisesti
saamelaiset sukujuuret omaavista henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti opetelleet
saamenkielen ja tuntevat kuuluvansa kategoriaan 1, mutta eivät kuulu
kategoriaan 2.
Kategoria 5: ILO-sopimuksen alkuperäishenkilöt. Ryhmä, jonka perusta on
kategoriassa 1 ja 2, mutta johon erään tulkinnan mukaan kuuluu myös kategorian
3 ja 4 edustajia sekä muita.
Kategoria 6: Suomalaiset
Etnisten suhteiden tutkimus on osoittanut, että etnisten ryhmäkategorioiden
historiallinen olemassaolo perustuu siihen, ovatko kategoriat olleet käytössä alueen
ryhmien välisissä suhteissa. On selvää, etteivät kaikki näistä kategorioista ole olleet
historiallisesti olemassa etnisinä ryhminä, sillä alueella ei ole ollut muita kategorioita
käytössä kuin kategoriat 1, 2 ja 6. Ovatko kategoriat 3, 4 ja 5 sitten tyystin virheellisiä tai
keinotekoisia? Vastaus on: ovat ja eivät.
2

ILO-sopimuksen ratifioimiseen liittyvä keskustelu on tuonut esille, että Pohjois-Suomen
etnisten suhteiden historiasta on tunnistettavissa kategorioiden 1, 2 ja 6 mukaiset
väestöryhmät sekä saamelaistaustaisia henkilöitä, jotka ovat ajan saatossa erilaisista
syistä suomalaistuneet ja tulleet tunnistetuksi suomalaisina eli kategorian 6 puitteissa.
Kategoriat 3, 4 ja 5 ovatkin tulkittavissa yritykseksi kategorisoida nämä henkilöt
uudelleen ja sitä kautta saada heille tunnustusta Lapin etnisten suhteiden politiikassa.
Kategoriat 3, 4 ja 5 voisivatkin mainiosti toimia uusina etnisen kategorisoinnin muotoina
palvelemaan nykypäivän etnisten suhteiden ymmärrystä, mutta tämä ei nähtävästi ole
se tavoite, mihin uusien kategorioiden rakentamisella pyritään. Uudet ryhmäkategoriat
on tuotu haastamaan kategorian 2 saamelaisuutta ja niihin sisältyy vaatimus, että
Saamelaiskäräjät avaisi saamelaisuuden kriteeristöä. Kyse on siis halusta saada uusille
etnisille ryhmäkategorioille poliittisen kansalaisuuden asema saamelaisyhteiskunnassa
ja sitä kautta pääsy kategorian 2 saamelaisia koskeviin oikeuksiin. Saamelaiskäräjät
kiistää nämä pyrkimykset vetoamalla uusien kategorioiden mukaisten henkilöiden
heikkoihin etnisen kansalaisuuden tunnusmerkkeihin. Tästä syystä on esitetty, että
saamelaisuuden määrittely olisi annettava muille tahoille kuin kategorian 2
saamelaisille, tai että kategorian 2 saamelaisuuden rajoja olisi avattava, jotta kaikki
kategorioiden 3, 4 ja 5 henkilöt voisivat halutessaan päästä osalliseksi
saamelaispolitiikkaan ja alkuperäiskansaoikeuksiin.
Lapin etnisten suhteiden historian uudelleen tulkinta ei ratkea uusia ryhmäkategorioita
rakentamalla. Ensinnäkään ei ole aivan selvää, että ILO-sopimuksen synnyttämä ristiriita
olisi etnisten ryhmien välinen konflikti. Kiistan esittäminen etnisten ryhmien välisenä
konfliktina saattaa yhtä hyvin hämärtää kuin paljastaa, estää näkemästä tai tehdä
näkyväksi tilanteeseen liittyvää eduntavoittelua ja dynamiikkaa. Toiseksi, jos kiista on
etnisten ryhmien välinen, niin minkä ryhmien ja kuinka tämä yhteentörmäys tapahtuu.
Kummassakin tapauksessa ei voida pitäytyä niissä ryhmäkategorian muodoissa, joita
kiistan osapuolet syystä tai toisesta puheissaan toistavat. Keskustelu Pohjois-Suomen
etnisten suhteiden historiasta kulminoituu ILO-sopimuksen ratifioimiseen ja sitä kautta
siihen, kuka on saamelainen ja alkuperäiskansasubjekti. ILO-sopimuksen subjekti ei voi
olla kukaan muu kuin saamelainen. Koska lukuun ottamatta kategoriaa 6 kaikki liittyvät
tavalla tai toisella siihen, kuinka voidaan ymmärtää saamelaiseen etniseen ryhmään
kuuluminen, olisi erittäin tärkeää tutkia, kuinka etniset suhteet muotoutuvat
paikallisesti ja kuinka niitä neuvotellaan uudenlaisessa kansainvälispoliittisessa
kontekstissa. Ainoastaan näin on mahdollista ratkaista ILO-sopimuksen ratifioimiseen
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liittyvät kysymykset. Tutkimuksellisesti tämä tarkoittaisi sitä, että tutkimuksen kohteeksi
on otettava etnisten ryhmäjakojen rakentumisen prosessi.
Saamelaisuus perustuu sukulinjaiseen tunnistamiseen, mitä voi pitää keskeisenä
alkuperäiskansan tietojärjestelmänä ja sosiaalisena käytäntönä. Se on ollut
historiallisesti toimiva sosiaalinen instituutio, joka on mahdollistanut ylirajaiset yhteydet
ja saamelaisuuden jatkuvuuden. Sanonta ”kyllä saamelainen saamelaisen tuntee” on
ollut järjestelmä, jolla saamelaiset ovat ylläpitäneet etnisiä suhteita. Ketä ei ole
tunnistettu suvun kautta saamelaiseksi, on todennäköisesti tunnistettu suomalaiseksi.
Jos suomalaiset eivät ole tunnistaneet toisiaan saamelaisiksi, eivät he myöskään ole
olleet etnisten suhteiden mielessä saamelaisia, vaan suomalaisia. Jos noita
tietojärjestelmiä ja käytäntöjä tutkittaisiin, saataisiin mahdollisesti selvyys siihen,
millaisiin suhteisiin nuo kuusi kategoriaa keskenään asettuvat. Lisäksi olisi syytä myös
kysyä, millaisten tietojärjestelmien varassa ne muut kategoriat ovat ymmärrettävissä.

4

6

AGON 37-38 23.5.2013

I HMISOIKEUSNÄKÖKULMA
ILO-SOPIMUKSEEN N O . 169
Tanja Joona

“Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”
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N U L L A

S A L U S

1 Johdanto
Edellä esitetty ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen Artikla 1kuvaa hyvin sitä, mistä ihmisoikeuksissa
oikeastaan on kysymys. Myös alkuperäiskansojen oikeuksista keskusteltaessa viitataan hyvin usein ihmisoikeuksiin,
jotka ovat yleismaailmallisia, kaikille yksilöille kaikkialla
maailmassa kuuluvia oikeuksia. Ne ovat ihmisarvoiseen
elämään kuuluvia oikeuksia, jotka perustuvat yhdenvertaisuuteen, toisen ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvoon
ja perusvapauksiin. Suomessa ihmisoikeudet määritellään
laeissa ja asetuksissa sekä kansainvälisissä sopimuksissa.
Ihmisoikeuksiin kuuluvat esimerkiksi oikeus elämään, henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja, omaisuuden suoja, sananvapaus, mielipiteenvapaus, uskonnonvapaus, kokoontumisvapaus, liikkumisvapaus ja järjestäytymisen vapaus sekä oikeus avioliittoon, äänioikeus, oikeus työhön ja
toimeentuloon, perusopetukseen, terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä välttämättömään sosiaaliturvaan. Luettelo
kaikille kuuluvista ihmisoikeuksista on varsin pitkä ja voikin kysyä eivätkö ne ole riittäviä myös vähemmistöihin
kuuluville henkilöille?

Tutkijatohtori Tanja Joona

Kirjoittaja on Yhteiskuntatieteiden tohtori ja
toiminut Lapin yliopiston
tutkijana vuodesta 2000 alkaen perehtyen alkuperäiskansoja ja erityisesti saamelaisia koskeviin kysymyksiin, ILO-sopimukseen
No. 169, Pohjoismaiseen
saamelaissopimusluonnokseen sekä perinteisiä elinkeinoja koskeviin aihepiireihin.
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Vähemmistöllä tarkoitetaan vähemmistökansallisuuksia
tai etnistä ryhmää, jolla on tietyn valtion, valtapiirin tai
yhteiskunnan sisäpuolella vähemmän edustajia tai huonompi asema kuin muilla ryhmillä. Etnisiä vähemmistöjä
ovat usein myös valtiottomat kansat. Enemmistö taas on
ryhmä, jolla on enemmän edustajia tai parempi asema kuin
muilla ryhmillä. Vähemmistöt voivat olla uskonnollisia,
kielellisiä tai kulttuurisia vähemmistöjä. Tosiasiallisen
tasa-arvon saavuttamiseksi valtioiden on usein tuettava vähemmistöjä, jolloin erityistoimia ja -lainsäädäntöä tarvitaan. Käsitettä “alkuperäiskansa” taas voidaan pitää poliittisesti latautuneena käsitteenä, eikä ole olemassakaan yhtä
universaalia määritelmää mitä alkuperäiskansalla tarkoitetaan. Yleisesti kuitenkin ajatellaan, että alkuperäiskansat
erottuvat muista vähemmistöistä siinä, että ne ovat jonkin
alueen alkuperäistä väestöä, että kansa itse pitää itseään alkuperäisenä väestönä ja että heillä on katkeamaton yhteys
siihen alueeseen, jota se asuttaa. Alkuperäiskansalla on
myös oma erityinen, muista poikkeava kulttuuri, ja vain
harvoin se on hallitsevassa asemassa. (kts. lisää SeurujärviKari 2012, 34; ILO-sopimus No. 169 Art.1.) Erilaisia alkuperäiskansa-käsityksiä tarkastellaan lähemmin jäljempänä.
Ihmisoikeuskeskustelussa Yhdistyneiden Kansakuntien
(YK) rooli on ollut merkittävä. Vuonna 1948 hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (UN Declaration
on Human Rights) on ainutlaatuinen, koska se on yleismaailmallinen ja pyrkii kattamaan kaikki ihmisoikeudet.
Sen sisältämät säännöt ovat myös vakiintuneet osaksi kansainvälistä oikeutta. Julistuksen perusteella on solmittu
myös kaikki keskeiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset.
YK:ssa on aikaisemmin voimakkaasti painotettu jokaisen ihmisyksilön oikeuksia yhdenvertaisuuden pohjalta ja
vähemmistöoikeuksille on jätetty vähäisempi rooli. Ajatuksena on selkeästi ollut, että jos kaikilla yksilöillä on riittävät oikeudet, niin vähemmistöihin kuuluvat eivät tarvitse
erikseen määriteltyjä oikeuksia. Myöhemmin, etnisten ja
kielellisten vähemmistöjen sekä alkuperäiskansojen keskuudesta nousi esiin väitteitä, että tällainen menettely voisi johtaa vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen asteittaiseen sulautumiseen pääväestöön. Siksi vähemmistöille
alettiin vaatia erityisiä ryhmäoikeuksia (Hannikainen ja
Jutila 2012, 12-13; kts. myös Suomen Kulttuurivähemmistöt 1997). Alkuperäiskansojen monien oikeuksien kollektiivinen luonne onkin tunnustettu laajasti.
Kansainvälisissä asiakirjoissa vähemmistöoikeudet on
muotoiltu yksilöiden oikeuksiksi lisäyksellä “yhdessä ryhmänsä muiden jäsenten kanssa”. Vähemmistöoikeuksilla
on täten sekä yksilöllinen että kollektiivinen elementti.
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Saamelainen henkilö määritellään siis edellä esitetyn
lainkohdan mukaan, ei esimerkiksi virallisen väestölasken-
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Suomessa on yksi alkuperäiskansa, saamelaiset. Suomessa saamelainen on henkilö, joka on määritelty Laissa
Saamelaiskäräjistä ( 17.7.1995/974). Saamelaiskäräjät (Sámediggi) on vuoden 1996 alussa omalla laillaan perustettu
saamelaisten itsehallintoelin. Sen tärkein tehtävä on suunnitella ja toteuttaa Suomen perustuslaissa saamelaisille alkuperäiskansana turvattua kulttuuri-itsehallintoa ja samalla se on saamelaisten korkein poliittinen elin. Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten
keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla
(www.samediggi.fi). Näissä vaaleissa äänioikeutettu on
henkilö, joka
Saamelaiskäräjälain 3§:n mukaan, pitää itseään
saamelaisena, edellyttäen:
1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen
ensimmäisenä kielenään; tai
2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka
on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka
3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on
merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

nan mukaan. Vaaliluettelon perusta taas juontaa juurensa
1960-luvulle ja tuolloin tehtyyn haastattelututkimukseen.
Aloite saamelaisia koskevan tutkimuksen suorittamisesta
tehtiin pohjoismaisen saamelaisneuvoston kokouksessa
vuonna 1959. Perustiedot kerättiin vuonna 1962 toteutetuissa haastatteluissa, jossa tietojen kerääjille annettiin
tehtäväksi haastatella jokainen saamelaisalueen asukas,
jonka vanhemmista tai isovanhemmista jollain on, tai on
ollut saamen kieli ensimmäisenä kielenään. (Kts. lisää
Nickul Erkki, Tilastotieteen pro gradu –tutkielma 1968,6.)
Lainvalmistelussa saamelaismääritelmää käsiteltiin
vuonna 1973 mietintönsä jättäneessä saamelaiskomiteassa.
Komitea toteaa, että “saamelaisten määrän täsmällisen arvioiminen on erittäin vaikeaa, koska se riippuu saamelaisen määrittelemisestä”. Komitean mukaan “eri aikoina ja
eri Pohjoismaissa kansalaisia on lueteltu saamelaisiksi hyvinkin eri perusteilla,” mikä on aiheuttanut tilastotietojen
vaihtelua ja horjuvuutta. Lopuksi mietinnössä todetaan,
että Suomessa on saamelaisten määrittelyssä pantu keskeinen paino kielelle, kun taas Ruotsissa saamelaisuus perustuu poronhoidon harjoittamiseen. (KM 1973:46 , 3; Joona J.
2006, 368-369.) Samana vuonna annettiin asetus saamelaisvaltuuskunnasta. Asetuksessa saamelaisella tarkoitettiin
henkilö, joka tai “jonka vanhemmista tai isovanhemmista
ainakin yhden Pohjoismaiden saamelaisneuvoston Suomen
jaoston vuonna 1962 suorittaman väestötutkimuksen mukaan, taikka muuten, todetaan oppineen saamen kielen ensimmäisenä kielenään (Joona J. 2006, 369). Myöhemmin
saamelaisvaltuuskunta-asetus korvattiin vuoden 1996 alusta voimaantulleella lailla saamelaiskäräjistä. Kielellinen
saamelaismääritelmä säilyi samana, mutta lakiin lisättiin
myös ns. lappalaisperuste. Myös Ruotsi ja Norja seurasivat
Suomen esimerkkiä perustaen Saamelaiskäräjät 1990-luvulla, joissa äänioikeutta koskeva kohta on kieliperusteen
osalta samantyyppinen kuin Suomessa. Sen sijaan miten
kyseistä lainkohtaa käytännössä sovelletaan, näyttää poikkeavan eri maissa toisistaan. (Joona J. 2006, 369.)
Suomessa Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja äänioikeutetuksi hakeminen on mahdollista joka neljäs vuosi
aina Saamelaiskäräjävaalien yhteydessä. Esimerkiksi Norjassa hakeutuminen on mahdollista koko ajan. Viimeksi
vaalit toimitettiin Suomessa vuonna 2011 ja tuolloin äänioikeutetuiksi Saamelaiskäräjien vaaliessa on merkitty 5483
henkilöä (www.samediggi.fi). Saamelaisten kokonaismääräksi Suomessa saadaan näiden henkilöiden jälkeläiset
mukaan lukien n. 9200 henkilöä. Vaikka Saamelaiskäräjien
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Lähtökohtaisesti ne ovat yksilön oikeuksia, mutta ilman
vahvaa kollektiivista elementtiä vähemmistöoikeudet eivät
kykenisi suojelemaan vähemmistöä sulautumiselta. Vähemmistöoikeuksien yksilöllistä elementtiä ei ole syytä
kuitenkaan väheksyä. Jokaisella vähemmistöön kuuluvalla
ihmisellä on kaikki samat yksilölliset ihmisoikeudet kuin
kaikilla muilla ihmisillä. Hannikaisen mukaan vähemmistön johtajilla ei ole oikeutta rajoittaa vähemmistön kollektiivisten intressien nimissä jäsenten yksilöllisiä ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet ovat ensisijaisesti yksilöiden oikeuksia ja ne kuuluvat jokaiselle – kuuluipa hän enemmistöön,
alkuperäiskansaan tai vähemmistöryhmään (Hannikainen
ja Jutila 2012, 17.)
Suomessa saamelaiseen alkuperäiskansaan liittyvässä
viimeaikaisessa keskustelussa on erityisesti noussut esille
kysymys siitä, kuka yksilötasolla sitten kuuluu vähemmistöön, alkuperäiskansaan? Kuka saa ns. virallisen saamelaisstatuksen, miten tämä tapahtuu ja millaisia seurauksia virallisella statuksella on? Hyvin usein keskustelussa on viitattu myös käsitteeseen “ryhmähyväksyntä” ja sanontaan:
“saamelainen tunnistaa toisen saamelaisen”. Näitä käsitellään myöhemmin kahden oikeustapauksen valossa. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan yhtä tärkeimmistä, ellei tärkeintä, alkuperäiskansoja koskevaa kasainvälistä ihmisoikeussopimusta eli Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) sopimusta No. 169. Erityisesti tarkastellaan sopimuksen oikeudenomistajiin eli subjekteihin liittyviä näkökulmia ja miten
asia mahdollisesti voidaan ymmärtää kansainvälisen oikeuden näkökulmasta. Koska asia on varsin monitahoinen ja
sitä voidaan lähestyä esimerkiksi useiden eri tieteenalojen
näkökulmasta, tässä artikkelissa korkeintaan selvennetään
joidenkin keskeisten asioiden taustoja pystymättä kuitenkaan menemään syvemmälle yksittäisiin ongelmiin (kts.
lisää Joona 2012).
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vaaliluettelomerkintää ei pidetäkään “rekisterinä saamelaisista” se käytännössä määrittelee henkilön virallisen
aseman saamelaisena. Toisin sanoen, vaaliluetteloon merkitty henkilö on saamelainen ja jos ei ole merkitty, ei ole
saamelainen.
Päätöksen henkilön äänestysluetteloon hyväksymisestä tekee 5-henkinen vaalilautakunta, jonka muodostivat
vuoden 2011 vaaleissa: Pekka Aikio, Marjaana Aikio; Maria Sofia Aikio, Ilmari Laiti ja Juha Magga. Kaikki nämä
henkilöt edustavat ns. pohjois- tai tunturisaamelaisia.
Mikäli vaalilautakunta jostain syystä hylkää hakijan hakemuksen, on vaalilautakunnan päätöksestä mahdollisuus
valittaa 1) vaalilautakunnalle, seuraavaksi 2) Saamelaiskäräjien hallitukselle, 3) edelleen Saamelaiskäräjien yleiselle
kokoukselle ja lopuksi 4) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO). Vaalilautakunta tekee siis “ryhmähyväksynnän” siitä, kuka on saamelainen ja viime kädessä KHO
ratkaisee asian.
Ryhmähyväksyntään ja sitä kautta ihmisen identiteettiin liittyvää päätöksentekoa on syytä valottaa hieman
tarkemmin. Saamelaiskäräjien toiminnan aikana merkittävin äänestysluetteloon pääsyn epääminen tapahtui
vuonna 1999. Tämänkin jälkeen yksittäisiä tapauksia on
ollut muutamia, mutta ei samassa määrin kuin vuonna
1999. Tuolloin 1128 ihmistä hakeutui vaaliluetteloon lähinnä Saamelaiskäräjälain 3 § kohdan 2 ns. “lappalaisperusteella”. Vaalilautakunta hyväksyi heistä 20:n hakemuksen ja heidät merkittiin äänestysluetteloon. Vaalilautakunnan päätökseen haki oikaisua 765 henkilöä, joista
vaalilautakunta edelleen merkitsi 25 henkilöä äänestysluetteloon. Tämän jälkeen 726 henkilöä valitti Saamelaiskäräjien hallitukselle, joka hyväksyi 1:n henkilön merkittäväksi vaaliluetteloon. Edelleen 712 henkilöä valitti käräjien kokoukselle, joka hyväksyi 26 merkittäväksi vaaliluetteloon. Lopuksi 656 henkilöä valitti päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), joka lopulta hyväksyi 7 henkilöä merkittäväksi vaaliluetteloon. Näin ollen
alkuperäisestä henkilömäärästä (1128) oli 79 henkilöä
merkitty vaaliluetteloon erinäisten valitusprosessien
kautta.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutumisesta leimasi saamelaismääritelmäkeskustelua yli 10 vuotta. Käytännössä päätös
tarkoitti, että lain 3§:n kohdalla kaksi ei ollut merkitystä,
koska pelkästään sillä perusteella vaaliluetteloon hakeutuminen oli käytännössä mahdotonta. Näin ollen saamelainen määriteltiin vahvasti kielellisen polveutumisen
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kautta. Lain kielellisestä polveutumisesta johtuen laki ei
edellytä, että henkilön itsensä tulisi puhua jotakin saamen
kielistä.
Mitä ryhmähyväksynnällä oikeastaan tarkoitetaan? Käsitteellä ei varsinaisesti ole juridista taustaa, mutta sitä on
jossain määrin käytetty oikeuskäytännössä, jossa on käsitelty henkilön ryhmään kuulumisen edellytyksiä. Tässä yhteydessä viitataan usein tapaukseen Sandra Lovelace v.
Canada1, jossa valittajana oli Maliseet-intiaanina syntynyt
ja intiaaniksi rekisteröity nainen, joka oli menettänyt oikeutensa ja asemansa Kanadan intiaanilain mukaan mentyään naimisiin ei-intiaanin kanssa. Erottuaan kolme vuotta
myöhemmin miehestään hän halusi pysyvästi palata Tobique-reservaattiin. Vaikka Lovelace oli silloin tällöin oleskellut reservaatissa ja asunut vanhempiensa luona, ja vaikka heimo ei tätä ollut estänyt, se ei ollut suostunut osoittamaan hänelle taloa, koska se katsoi, että lain mukaan etuoikeus sellaiseen oli annettava rekisteröidyille intiaaneille.
Päätöksessään ihmisoikeuskomitea katsoi, että intiaanilaki rikkoi Kansalais- ja Poliittisia oikeuksia koskevaa, ns.
KP-sopimuksen 27 artiklaa, jonka mukaan: “Niissä valtioissa, joissa on kansallisia, uskonnollisia tai kielellisiä vähemmistöjä, tällaisiin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä ei
saa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten
kanssa nauttia omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään.” Komitean
mukaan ko. artiklan oikeudet on turvattava vähemmistöihin kuuluville henkilöille. Koska Sandra Lovelace oli etnisesti Maliseet-intiaani, ja koska hän oli komitean mielestä
oikeutettu kuulumaan tähän vähemmistöön ja oikeutettu
vaatimaan 27 artiklan suomia etuja. Komitea katsoi, että
sellaisten lainsäädännöllisten rajoitusten, jotka koskevat
vähemmistöön kuuluvan henkilön oikeutta asua reservaatissa, on oltava sekä kohtuullisesti että objektiivisesti puolustettavissa ja sopusoinnussa yleissopimuksen muiden oikeuksien kanssa. Ihmisoikeuskomitean mielestä ei ollut
kohtuullista eikä tarpeellista heimon identiteetin säilymisen kannalta evätä Sandra Lovelace’ilta oikeutta asua reservaatissa. Lovelacen eristäminen heimostaan rikkoi näin
ollen KP-sopimuksen 27 artiklaa. (Myntti 1997/2, 25.)
Toisessa tapauksessa Ivan Kitok v. Sweden 2 valittajana
oli saamelaista syntyperää oleva Ruotsin kansalainen. Valittaja kuului saamelaisperheeseen, joka oli harjoittanut
poronhoitoa yli sadan vuoden ajan. Tämän perusteella valittaja katsoi, että hän oli perinyt poronhoito-oikeuden esivanhemmiltaan sekä siihen liittyvän oikeuden maahan ja
veteen Sörkaitumin saamelaiskylän alueella. Valittajan mukaan nämä oikeudet oli evätty häneltä, kun hän oli menettänyt jäsenyytensä ko. saamelaiskylässä asuttuaan joitakin
vuosia muualla. Ivan Kitokin tapausta ei voi kuitenkaan
verrata Suomen Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutumiseen ja ryhmähyväksyntään tässä suhteessa. Ruotsin
poronhoito-oikeus edellyttää henkilön suvun (vähintään
yhden isovanhemmista on tullut harjoittaa poronhoitoa vakituisena ammattinaan) yhteyttä poronhoitoon ja saamelaiskylän jäsenyyteen, jotta poronhoito voi ko. henkilön
kohdalla jatkua. Ivan Kitokin kohdalla kysymys ei ollut
kuitenkaan saamelaisstatuksen tai identiteetin menettämisestä, vaan kysymys oli hänen oikeudestaan harjoittaa poronhoitoa. Samalla tavalla voidaan selventää, että suurimmalla osalla Ruotsin Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon
merkityistä henkilöistä ei myöskään ole oikeutta harjoittaa
poronhoitoa, koska yhteys maahan/vesiin, poronhoitoon ja
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Alkuperäiskansoja itsenäisissä valtioissa koskevan Kansainvälisen Työjärjestön sopimuksen No. 169 ratifiointi on
merkitty Jyrki Kataisen hallituksen (2012-2015) hallitusohjelmaan. Naapurimaistamme Norja on sen ratifioinut vuonna 1990, kun taas Ruotsi ei harkitse sitä tällä hetkellä lain-

Vuoden 1980 loppupuolella ILO-sopimusta valmisteltaessa lähdettiin siitä, että alkuperäiskansan määritteleminen
ei tuottaisi suuria käytännön vaikeuksia. Tästä syystä ei
nähty tarpeelliseksi ottaa sopimukseen tarkempaa määritelmää alkuperäiskansasta. Niiden alkuperäiskansojen
määritteleminen, joihin sopimusta on sovellettava, ei ole
sopimuksen voimaantulon jälkeenkään tuottanut erityisiä
vaikeuksia. Yleisesti voidaan vielä todeta, että on suhteellisen selvää, mitkä ovat maailman alkuperäiskansoja: Aust-
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3 ILO-sopimus No. 169 ja kysymys subjektiudesta

kaan. Ratifioijavaltioita on kaiken kaikkiaan 22, joista suurin osa on Latinalaisen ja Etelä-Amerikan maita. Tätä selittää osaltaan se, että ILO teki pitkään käytännön avustustyötä ko. alueella jo 1920-luvulla, mistä jokseenkin luonnollisesti seurasi halu tuon väestönosan työolosuhteiden ja
oikeuksien parantaminen.
ILO-sopimus ei varsinaisesti määrittele alkuperäiskansaa vaan kuvailee ainoastaan sitä väestöryhmää, jonka oikeuksia tällä nimenomaisella sopimuksella pyritään turvaamaan. ILO:n sopimuksen No. 169 Artiklasta 1 käytetään
kuitenkin hyvin usein “määritelmä”-käsitettä, koska se sisältää hyvin pitkälle niitä yleisesti hyväksyttyjä tunnusmerkkejä, joita alkuperäiskansoihin kuuluviin ihmisiin
usein liitetään. Artiklan 1 mukaan sopimus koskee:
a) niitä itsenäisissä maissa eläviä heimokansoja, jotka
eroavat selväsi maan muista väestöryhmistä sosiaalisten,
kulttuuristen ja taloudellisten olojensa puolesta ja joiden
asema määräytyy kokonaan tai osittain niiden omien tapojen tai perinteiden tai erityislainsäädännön mukaan;
b) niitä itsenäisissä maissa eläviä kansoja, joita pidetään alkuasukkaina, koska
- he polveutuvat väestöstä, joka maan valloituksen tai
asuttamisen tai nykyisten valtionrajojen muodostumisen
aikaan asui maassa tai sillä maantieteellisellä alueella, johon maa kuuluu, ja
- jotka oikeudellisesta asemastaan riippumatta ovat
säilyttäneet kokonaan tai osittain omat sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset instituutionsa.
2. Määriteltäessä ryhmät, joihin tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan, on olennaisena perusteena pidettävä sitä, että kansa itse pitää itseään alkuperäis- ja heimokansana.
3. Tässä yleissopimuksessa käytettävää ilmausta “kansat” ei ole tulkittava siten, että sillä olisi vaikutuksia niihin
oikeuksiin, joita tähän ilmaisuun saattaa liittyä kansainvälisen oikeuden mukaan
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Edellä esitettyä taustaa vasten voidaan kysyä, perustuuko Suomen Saamelaiskäräjien “ryhmähyväksyntä” yleisiin
tunnustettuihin kansainvälisiin ihmisoikeuksiin? Lisäksi,
onko vaalilautakunnan pelkästään pohjoissaamelaisista
muodostuva “ryhmä” riittävä arvioimaan varsin heterogeenisen saamelaisyhteisön jäseniä, jotka asuvat ympäri Suomea, jopa ulkomailla. On erityisen vaikea ymmärtää tilanteita, joissa saman perheen jäsenistä osa on hyväksytty
Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, kun toiset sisarukset
ovat saaneet hylkäävän päätöksen. Voidaanko tällaisia päätöksiä pitää objektiivisesti ja kohtuullisesti oikeutettuina?
Seuraavaksi käsitellään ryhmähyväksynnän merkitystä
alkuperäiskansoja koskevan ILO-sopimuksen No. 169 näkökulmasta. Mikä merkitys ryhmään kuulumisella on? Millaisia seurauksia ja oikeuksia ryhmään kuulumisesta voi
muodostua?
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alueisiin on voinut katketa jo useita sukupolvia sitten. Tällöin ei voida myöskään väittää, että “poronhoito on saamelaisten yksinoikeus” Ruotsissa. Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkityt henkilöt ovat toki saamelaisia, mutta poronhoito-oikeutta heillä ei ole Ruotsin kansallisen lainsäädännön mukaan. Tätä voidaan mahdollisesti pitää yhtenä
niistä ongelmista, miksi Ruotsi ei ole ratifioinut ILO-sopimusta No. 169. Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
saamelaisuus on ymmärretty perinteisesti nimenomaan poronhoidon harjoittajien kautta ja vasta myöhemmin 1990luvulla rinnalle on tullut myös kieleen perustuva Saamelaiskäräjien vaaliluettelo. Ivan Kitokin tapauksessa Ihmisoikeuskomitea lausui kantanaan, ettei Ruotsi ollut rikkonut
27 artiklaa.
Kristian Myntin mukaan tapauksista Sanda Lovelace v.
Canada ja Ivan Kitok v. Sweden voidaan kuitenkin vetää se
johtopäätös, että etnisen alkuperänsä perusteella tiettyyn
alkuperäiskansaan kuuluvalta henkilöltä voidaan evätä oikeus kuulua tähän kansaan vain, jos tämä toimenpide on
objektiivisesti ja kohtuullisesti oikeutettu. Näin ollen näyttäisi siltä, että alkuperäiskansalla on tietty vapaus ja oikeus
itse päättää identiteettikriteereistään eli alkuperäiskansaan
kuulumisen perusteista. Sillä ei kuitenkaan näyttäisi olevan
oikeutta vapaasti itse päättää ketkä ovat alkuperäiskansan
jäseniä ja ketkä eivät ole. Alkuperäiskansan tai sen johtajien päätös siitä, kuka kuuluu tai ei kuulu alkuperäiskansaan tulee perustua tunnustettuihin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. (Myntti 1997, 26-27.) Tämän on otettu
huomioon jopa YK:n alkuperäiskansajulistuksessa
(UNDRIP), jonka mukaan alkuperäiskansojen on kaikessa
toiminnassaan otettava huomioon kansainväliset ihmisoikeusstandardit. Myös Suomi on allekirjoittanut julistuksen,
jonka Artiklan 34 mukaan:
“Indigenous peoples have the right to promote, develop
and maintain their institutional structures and their distinctive customs, spirituality, traditions, procedures, practices
and, in the cases where they exist, juridical systems or customs, in accordance with international human rights standards.”
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ralian aboriginaalit, inuitit Grönlannissa ja Pohjois-Amerikassa, intiaanit Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, maorit Uudessa-Seelannissa, saamelaiset Pohjois-Fennoskandiassa,
Venäjän alkuperäiskansat jne. Ongelmallinen voi olla sen
sijaan kysymys siitä, kuka yksilötasolla kuuluu alkuperäiskansaan.
Alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden määrä perustuu usein arvioihin ja tähän liittyy erilaisia syitä. Joillekin valtioille alkuperäiskansaan kuuluvien henkilöiden
määrän vähättely on tietoista politiikkaa, joissakin valtioissa taas vuosikymmenien vahva assimilaatiopolitiikka on
sulauttanut alkuperäiskansaa pääväestöön, toisaalla alkuperäiskansa ei välttämättä itse tunnusta itseään alkuperäiskansaksi.
ILO-sopimuksen ratifioineista valtioista Meksiko on ollut ainoa, jossa alkuperäiskansamäärittelyn yhtenä määräävänä kriteerinä on pidetty alkuperäiskansakielen osaamista. Raportoidessaan ILO:n asiantuntijakomitealle (Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations, CEACR) sopimuksen täytäntöönpanosta Meksikon hallitus on saanut useita lisäselvityspyyntöjä
asiaan liittyen. Vuonna 1993 ensimmäisessä huomautuksessa Asiantuntijakomitea edellyttää itseidentifikaation
korostamista määriteltäessä sitä, kuka kuuluu alkuperäiskansaryhmään. Mitään ei kuitenkaan tapahdu ja Asiantuntijakomitea toistaa selvityspyynnön vielä vuosina 1995 ja
1996. Asiantuntijakomitea pitää erityisen ongelmallisena
sitä, että kieli olisi ainut elementti määriteltäessä alkuperäiskansan yksilöjäseniä. Kieli on tärkeä ja keskeinen tekijä
määrittelyssä, mutta asiantuntijakomitean mukaan se ei
voi olla ainoa tekijä. Erityisesti Latinalaisen ja Etelä-Amerikan sekä myös Pohjois-Amerikan tilanteissa tämä on ymmärrettävää, sillä näidenkin alueiden alkuperäisväestön
vallitsevia kieliä ovat nykyisin englanti, espanja ja portugali. Meksiko uudisti kuitenkin perustuslakinsa vuonna
2002, jossa alkuperäiskansa määritellään lähes yksi yhteen
ILO-sopimuksen Artiklan 1 kanssa:
“The Nation has a pluricultural composition based originally in its indigenous peoples that are those that descend from the populations that inhabited the current territory of the country at the time of colonization, and which
retain their own social, economic, cultural and political
institutions, or part thereof. Consciousness of indigenous
identity should be a fundamental criterion in order to determine to whom the provisions on indigenous peoples
apply.” (CEACR,
Mexico, Individual
Direct
Request,
submitted 1996.)
Kieli on määräävässä
asemassa
myös Suomen Saamelaiskäräjälain 3
§:ssä. Kuten edellä
on jo viitattukin,
ongelma tässä suhteessa on kuitenkin
se, että määritelmä
ei itse asiassa edellytä, että henkilön
itsensä pitäisi osata

saamen kieltä vaan ollakseen lain tarkoittama saamelainen
riittää, että yksi henkilön isovanhemmista on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään. Edellä esitetty lain 3.
kohta taas mahdollistaa sen, että automaattisesti tällaisen
henkilön jälkeläisillä on mahdollisuus hakeutua vaaliluetteloon lukematon määrä sukupolvia eteenpäin, koska
riittää, että yksi henkilön vanhemmista on merkitty tai olisi
voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai
saamelaiskäräjien vaaleissa. Määritelmä ei siis tosiasiassa
vaadi keneltäkään saamen kielen osaamista tässä päivässä,
eikä se myöskään edellytä muutakaan kulttuurista yhteyttä
saamelaisuuteen. Ainoana osoituksena nimenomaan alkuperäiskansaan kuulumisesta voidaan pitää Saamelaiskäräjalain 3§:n kohtaa 2. Tällä kohdalla ei ole kuitenkaan ollut
merkittävää käytännön merkitystä, koska vuonna 1999
KHO hylkäsi valitukset 649:n henkilön kohdalla, koska he
olivat hakeutuneet vaaliluetteloon nimenomaan ns. “lappalaisperusteella”. KHO:n linja muuttui kuitenkin myöhemmin vuonna 2011, kun se hyväksyi 5:stä valittajasta 4 merkittäväksi vaaliluetteloon. Näistä yksi hyväksyttiin ns.
“lappalaisperusteella”. Merkittävää on se, että lainkohdan
lisäksi KHO edellytti henkilöltä “saamelaiskulttuurin mukaista elämäntapaa”. Pelkkä asiakirjamerkintä tunturi-,
metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa ei KHO:n päätöksen mukaan riitä osoittamaan
henkilön “saamelaisuutta”. Mainintaa saamelaiskulttuurin
mukaisesta elämäntavasta voidaan kuitenkin pitää linjassa
sen kanssa, mitä esimerkiksi ILO-sopimuksen Artiklan 1
alkuperäiskansa-määritelmällä ymmärretään. Saamelaiskäräjät haki KHO:n vuoden 2011 päätökseen purkua, mutta
KHO pysyi kannassaan maaliskuussa 2013 antamassaan
vastauksessa. Kielen merkityksen asemaa saamelaisyhteisössä kuvaa hyvin se, että Suomen n. 9200 saamelaisesta
vain noin 1800 henkilöä ilmoittaa saamen kielen äidinkielekseen ( Suomen tilastokeskus, 2011).
ILO-sopimusta on usein tulkittu valtioiden ja asiantuntijoiden toimesta siten, että sillä olisi ainoastaan alkuperäiskansaan ryhmänä ulottuva vaikutus. Kokonaisuutena
ILO-sopimusta voidaan kuitenkin luonnehtia palapelinä,
joka muodostuu eri paloista suhteessa oikeuksien ja velvollisuuksien kantajiin. Sopimuksessa on myös säännöksiä,
jotka koskevat kansan tai heimon yksilöjäseniä. Esimerkiksi Artiklan 28 mukaan:
“Kyseisiin kansoihin kuuluvat lapset on mahdollisuuksien mukaan opetettava lukemaan ja kirjoittamaan omaa
äidinkieltään tai sitä
kieltä, jota ryhmä,
johon he kuuluvat,
yleisimmin käyttää…”.
Artiklan 26 mukaan taas:
“Kaikille kyseisten kansojen jäsenille on turvattava
mahdollisuus saada
koulutusta kaikilla
tasoilla vähintään
tasa-arvoisina maan
muun väestön kanssa”.
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Edellä on käsitelty ILO-sopimuksen 1 artiklaan liittyviä
näkökohtia kansainvälisen oikeuden, oikeuskirjallisuuden
sekä Kansainvälisen työjärjestön, ILO:n luomien käytäntöjen valossa. Erityisesti asiantuntijakomitean kommenteissa näkyy artiklan 1.2 mukaisen itseidentifikaation merkityksen korostuminen. ILO-sopimuksen kannalta ei ole
niinkään kysymys alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden määrittelystä, vaan sellaisten henkilöiden “löytämisestä”, joita kyseinen sopimus koskee. Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää, että henkilö tietää ILO 169
-sopimuksen koskevan itseään.
ILO-sopimuksen tulkinta ja siihen liittyvät epäselvyydet ovat aiheuttaneet ristiriitoja niiden hallitusten ja alku-
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lossa ja mikäli näin ei ole, miten
valtio varmistaa sen, että myös ne
henkilöt, jotka eivät ole merkittyjä
Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon,
mutta jotka täyttävät ILO-sopimuksen Artiklan 1 kriteerit ovat
sopimuksen suojelun piirissä?
Edellä on kuvattu joitakin kansainvälisoikeudellisesti tunnustettuja kriteerejä alkuperäiskansan ja
siihen kuuluvien henkilöiden määrittelyssä. Asia on monitahoinen ja
sisältää hyvin henkilökohtaisen tason haasteita. Suomen Lapissakin
asuu lukuisia sukuja, jotka ovat
alueen alkuperäisväestöä. Tähän
elementtiin kuuluu vahvana tunne
ja tietoisuus omista esivanhemmista, syntyperästä ja perinteisistä
alueista. Siihen voi kuulua myös
kulttuuriset symbolit ja esteettinen
perinne. Ne alkuperäiskansaan
kuuluvat, jotka eivät asu omaksi kokemallaan maaperällä
tai jotka ovat menettäneet esivanhempiensa kielen, sukulaisuus ja syntyperä ovat tärkeitä. Tätä sidettä pyritään ylläpitää eri tavoin, kuten vierailemalla säännöllisesti kotiseudulla. (kts lisää Seurujärvi-Kari 2012, 40.) Alkuperäiskansaan kuulumisesta tai siihen kuulumattomuudesta
päättää kuitenkin jokainen ihminen itse. Mikä on toiselle
tärkeää, voi toiselle olla yhdentekevää. Näin ajatellaan
myös kansainvälisen oikeuden piirissä, siksi maailman alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden määrää pystytään vain arvioimaan.
Jokainen voi kuitenkin kysyä: kuka minä olen?
Subjektiuteen liittyvien polveutumista ja kulttuurisia
tunnusmerkkejä sisältävien kriteerien ohella on huomattava, että ILO-sopimuksen maaoikeusartikla 14 asettaa subjektiuteen liittyviä lisäkriteerejä. Artiklan mukaan maiden
omistus- ja hallintaoikeus on tunnustettava alueilla, joilla
alkuperäiskansa perinteisesti asuu. Artiklan ilmaisun
“asuu” preesens-muoto edellyttää siis, että alueiden käytön
on tullut jatkua sukupolvesta toiseen ja sen täytyy jatkua
myös tässä hetkessä. Ruotsissa asia on vuoden 1999 komiteamietinnössä (SOU 1999:25) ymmärretty siten, että sellaisia henkilöitä, joilla maankäyttö perinteisillä alueilla on
jatkunut ovat lähinnä poronhoitajat. Huomattava on, että
Ruotsissa poronhoito-oikeus pitää sisällään mm. myös oikeuden harjoittaa metsästystä ja kalastusta.
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On tärkeää myös huomioida, että
suurin osa ILO -sopimuksen artikloista on kuitenkin suunnattu sopimusvaltioiden hallituksille, jotta ne
ryhtyisivät alkuperäiskansoja ja heidän kulttuuriaan suojaaviin erityistoimenpiteisiin. Alkuperäiskansojen
näkökulmasta ILO-sopimuksen lähestymistapaa voidaan pitää ongelmallisena. Sopimus itsessään on valtiosopimus, jonka subjekteja ovat
sen ratifioineet valtiot. (Kts. lisää International Labour Office 2000, 7879.). Sopimus kuitenkin koskee alkuperäiskansoja, vaikka se tosiasiassa
asettaa velvoitteita vain valtioiden
hallituksille, eli alkuperäiskansat
voidaan nähdä sopimuksen objekteina. Laajemmin nähtynä tämä subjekti-objekti dikotomia juontaa kansainvälisen oikeuden synnyn juurille, jonka mukaan vain valtiot voivat
olla kansainvälisen oikeuden subjekteja.( Kts. lisää Mejknecht 2001, 148–152; Joona, 2010, 53-56.)3
ILO-sopimusta koskevan oppaan (oppaassa käydään
läpi ILO-sopimukseen No. 169 liittyviä kysymyksiä, International Labour Office, 2000, 8.) mukaan alkuperäiskansan
käsite edellyttää historiallista jatkuvuutta tietyn alueen alkuperäisen väestön ja niiden henkilöiden välillä, jotka nyt
pitävät itseään tämän väestön jälkeläisinä. Alkuperäiskansan kriteerit ratkaistaan yleensä ns. itseidentifikaatioperiaatteen mukaan. ILO-sopimuksen artiklan 1.2 mukainen
määritelmä sisältää kahden objektiivisen kriteerin lisäksi
yhden subjektiivisen kriteerin. Ensimmäinen objektiivinen
kriteeri on, että kansa polveutuu maan tai laajemman alueen alkuperäisestä väestöstä. Toinen objektiivinen kriteeri on, että kyseinen kansa on säilyttänyt kokonaan tai osittain omat sosiaaliset, taloudelliset, sivistykselliset ja poliittiset instituutionsa. (International Labour Office, 2000, 8.)
On huomattava, että ILO-sopimuksen määritelmän rinnalla
maailmassa on useita muita “alkuperäiskansamääritelmiä”,
jotka ovat yksittäisten henkilöiden näkemyksiä4 ko. asiasta
tai määritelmät on tehty jotakin tarkoitusta varten, kuten
Maailmanpankin määritelmä (World Bank) tai ILO-sopimuksen No. 169 määritelmä, joka määrittelee vain ne henkilöt ja kansat, joiden oikeuksia tällä ko. sopimuksella pyritään turvaamaan.
Alkuperäiskansojen määrittely etenkin yksilötasolla on
erityisen haastavaa tilanteissa ja maissa, joissa asuu useita eri alkuperäiskansoja. Esimerkiksi Kolumbiassa asuu 82
eri alkuperäiskansaa. Miten silloin varmistetaan, että kaikki kansat ja kansoihin kuuluvat henkilöt ovat ILO-sopimuksen suojelun piirissä? Vastaavasti Pohjoismaissa saamelaisten lukumääräksi arvioidaan Norjassa 75 000 -100
000 ja Ruotsissa 15 000 - 27 000 saamelaista. Tässä mielessä
Suomi poikkeaa lähestymistavallaan, koska saamelaisväestön määrää kuvaavana lukuna käytetään Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkittyä henkilömäärää ja heidän jälkeläisiään, tällä hetkellä noin n. 9200 henkilöä. Norjassa
vaaliluettelossa on noin 14 000 henkilöä ja vastaavasti
Ruotsissa noin 8000. Mikäli subjektiasema saavutetaan
vain vaaliluettelomerkinnällä, on kysyttävä miten varmistetaan se, että kaikki mahdolliset henkilöt ovat vaaliluette-
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peräiskansojen välillä, jotka harkitsevat sopimuksen ratifiointia tai ovat sen jo ratifioineet. Maaoikeuksiin liittyvät
kysymykset on taas nähty erityisen hankaliksi alueilla,
joilla asuu muutakin väestöä. Sopimus on kuitenkin tällä
hetkellä ainoa alkuperäiskansoja koskeva ja valtioita sitova
kansainvälinen sopimus, jonka velvoitteet esimerkiksi
maaoikeuksissa ovat pitkälle meneviä.
Valtioille alkuperäiskansan vaatimus laajempaan itsemääräämisoikeuteen ja perinteisesti asutettujen maiden
omistus- ja hallintaoikeuteen on pitkälti kysymys suvereniteetin uudelleen arvioinnista sekä usein merkittävistä taloudellisista resursseista, joita näillä alueilla on. Toisaalta
kysymyksen voidaan katsoa liittyvän laajemmin kolonialisaation historian ja alkuperäiskansojen oikeuksien tunnustamiseen. Maaoikeuksien tunnustaminen on usein lähtökohta monien muiden oikeuksien toteutumiselle, vaikka
Pohjoismaissa saamelaisten yleistä ihmisoikeudellista tilannetta voitaneen pitää hyvänä.
ILO-sopimus No. 169 on ihmisoikeussopimus, jolla tunnustetaan perinteisten elinkeinojen asema osana elävää alkuperäiskansakulttuuuria ja maankäyttöä, ja ne tulisi nähdä kestävän kehityksen mukaisina maankäyttömuotoina
myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että Suomi ihmisoikeuksien noudattamisen mallimaana sitoutuu kunnioittamaan ja toteuttamaan alkuperäiskansan oikeuksia ottaen
huomioon ILO-sopimuksen sanamuodot ja sopimuksen soveltamiskohteina olevien henkilöiden määräytymiskriteerit sekä ne kansalliset lähtökohdat, jotka meillä PohjoisSuomessa on.
Alkuperäiskansoihin liittyvässä keskustelussa on ollut
selkeästi huomattavissa, että historia ja esivanhempien vaiheet ovat alkaneet kiinnostamaan suomalaisia yhä enemmän. Ehkä maassamme vahvana virinnyt sukututkimus- ja
sukuseuraharrastus koetaankin eräänlaiseksi vastapainoksi
nykyihmisiä toisistaan vieraannuttavalle kaupungistumiselle, massaviihteelle, ja yleensä materialismille. Uutta sisältöä elämään on monelle löytynyt paluusta omille juurille, oman suvun vaiheiden tutkimisesta vapaa-ajalla tai
vaikkapa eläkkeellä. Tämän voidaan katsoa olevan pelkästään kannustettavaa.
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Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry:n keskeisenä tavoitteena on lähtökohtaisesti ollut filosofisen harrastuneisuuden ja filosofian opiskelumahdollisuuksien
edistäminen pohjoisessa. Pyrkimys on edelleen pitää filosofista mielenkiintoa pinnalla ja vaikuttaa näin myös siihen, että tulevaisuudessa Lapin yliopistolle saataisiin filosofian pääaineen opinto-oikeus.
Filosofian opiskelumahdollisuudet näyttävät kuitenkin alati kaventuvan. Tulevien lukukausien opintosuunnitelmiin sisällytetään yhä vähemmän aineopintotason filosofian kursseja, mikä merkinnee aineopintomahdollisuuden menettämistä
Lapin yliopistossa. Lakkauttaminen tekisi yksittäisten opiskelijoiden kohdalla etenemisen filosofian suunnassa vaikeaksi. Myös eri tieteiden parissa, jopa väitöskirjatasolla, työskentelevät henkilöt jäisivät vaille filosofisen yhteisön tukea käsitteellisten välineiden ja ajattelutapojen hahmottamisessa.
Filosofiaan kohdistuvista kavennuksista huolimatta AGON ry ei luovu kunnianhimoisesta tavoitteestaan ajaa filosofian asemaa. Filosofinen ajattelu ihmisen
historiallisesti rakentuvan merkitystodellisuuden avaamisena kuuluu niin ihmisyyteen sinänsä kuin kaiken tieteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan perustelemiseen. Täytyy muistaa, että akateemisen maailman tilanteet ja tarpeet saattavat
Filosofian tutkija, Lapin yliopisto
myös muuttua. Ajattelun on aina palattava kokemukselliseen alkuunsa oikeuttamaan lähtökohtiaan, tutkimustapojaan ja suuntiaan niin tieteellisenä kuin inhimillisenä ajatteluna.
Tällä hetkellä yhdistyksemme keskittyy kehittämään AGON – lehteä julkaisemalla teemanumeroita. Myös lukijat voivat ehdottaa tulevien numeroiden teemoja ja myös toimittaa teemakokonaisuuksia. Teemat voivat vaihdella teoreettisen ongelman käsittelystä asialähtöiseen teemaan, mikä mahdollistaa lehden kehittymisen myös monitieteelliseen suuntaan. Monitieteisyys tarjoaa mahdollisuuden saada moniulotteinen ote asioista ja ilmiöistä, joihin filosofia voi tarttua ja tarjota panoksensa.
Tämä saamelaisuutta ja saamelaismääritelmää käsittelevä tuplanumeroksi laajentunut lehti tarjoaa aidosti ajankohtaisen ja
eri tieteitä kiinnostavan ajattelemisen aiheen. Kysymys saamelaisuudesta nostaa luontevasti esiin myös yleisen tason filosofisia kysymyksiä kansallisuuden, historiallisuuden, identiteetin, yhteisöllisyyden ja oikeudenmukaisuuden luonnetta koskien.
Myös kysymykset itseyden ja toiseuden suhteesta sekä jaetusta suhteestamme maailmaan, luontoon ja olemassaoloon ovat läsnä.
Filosofisessa suunnassa lehti antaa aihetta ajatella sitä, kuinka nykyisyydessämme elävä historia, yhteisöllisyys ja niiden
myötä jaettu suhteemme maailmaan, luontoon ja olemassaoloon ovat ihmisenä olemisen perusrakenteita. Vaikka modernissa
individualistisessa maailmassa aikaa, paikkaa ja sosiaalisuutta eletään yhä ulkokohtaisemmin, ihmisessä elää myös tarve saada ote sosiaalisesti jaettujen ja inhimillistä elämää muodostavien rakenteiden sisällöllisistä merkityksistä. Meille ei näytä riittävän pelkästään tieto ulkoistetusta historiasta, menneestä maailmasta, vaan meidän on kysyttävä mitä asiat merkitsevät juuri
minulle. Ihmisen kaipuu juurtua historiaan, ihmisyhteisöön ja maahan ilmenevät kysymyksinä itseydestä ja ihmisestä ylipäänsä.
Tämä lehti todistaa, ettei filosofian klassinen kysymys – kuka minä olen? – ole ulkokohtainen ja turha, vaan tärkein ja haastavin.
Fenomenologian suunnassa ihmisen itsenä oleminen, elämänmuoto, historiallisuus ja kuuluminen johonkin sosiaaliseen tai etniseen maailmaan eivät ole ulkokohtaisen määrittelemisen asioita, vaan ne rakentuvat ja kerrostuvat kokemuksellisen ja alati
muuttuvan maailmasuhteen perustalla. Millaisella tavalla kansallisuus ja etnisyys avautuvat ihmisten kokemuksissa ja saavat
ajan saatossa uusia juonteita? Kuinka ihmisen ja kansan itsenä oleminen rakentuvat eletyn maailman ja historian pohjalta?
Myöskään akateeminen tutkimus ei voi perustellusti saada ymmärtävää otetta ihmisyydestä, toisista ihmisistä, kulttuureista
ja sosiaalisesta yhteisöllisyydestä sivuuttaessaan tutkijan omakohtaiset kokemukset kyseisistä asioista. Tieteellinen tutkimus,
joka ei kysy toisten ihmisten, sosiaalisten yhteisöjen ja eri kansojen sisäistä kokemushistoriaa omien merkityskokemusten pohjalta, jää usein ulkokohtaisiksi muodollisten rakenteiden kuvauksiksi eikä tavoita sosiaalisten yhteisöjen historiallisesti syntynyttä merkityssuhteiden sisäistä dynamiikkaa. Minkään yhteisön sisäinen merkitystodellisuus ei avaudu ilman sen oman historiallisen ja kulttuurisen olemassaolosuhteen hermeneuttista analyysia eikä sen käytäntöjen oikeuttaminen ja arvokkuuden
huomioiminen tule koskaan mahdolliseksi ilman sitä.
Usein sosiaalisen yhteisöllisyyden sisäinen historiallinen ja kulttuurinen rakentuminen ja dynamiikka kuitenkin sivuutetaan
julkisen tason yhteiskuntapoliittisessa paineessa ja tieteellisessä määritelmien postuloinneissa. Syytä olisi pikemminkin sivuuttaa
ulkoa asettuvat yhteiskunnalliset vaatimukset ja tieteelliset kategorisoinnit edes hetkeksi, jotta ajatteleva suhde omaan ja toisten
maailmassa olemisen ja yhteisöllisyyden kokemukselliseen luonteeseen voisi avautua perustaksi poliittisille ratkaisuille ja positiiviseen tieteelliseen tietoon tähtäävälle toiminnalle.
Tämä AGON – lehden Saamelaisuus – teemanumero osaltaan silloittaa kokemuksellisen tason, asiantuntijatason ja poliittisen tason välisiä kuiluja sekä tarjoaa ajankohtainen läpileikkauksen yhdessä ajattelemisen ja päätöksenteon pohjaksi. Useat
saamelaisuuden eturivin asiantuntijat ja tutkijat ovat kirjoittaneet tutkimuksellisen tai näkökulmallisen avauksensa lehteen.
Tämän lehden kirjoittajille kuuluu suuri kiitos työstään saamelaisuuden asian ja pohjoisen ajattelun puolesta.
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Saamelaissymboleita tutkimalla voidaan tarkastella asioita, jotka ovat tärkeitä saamelaisille. Symbolit ovat asioita, jotka ilmentävät yhteisön olemassaoloa ja joiden kautta kuuluminen
yhteisöön tulee mahdolliseksi. Jos ei ole mitään, mitä kutsua saamelaiseksi, saamelaisuus lakkaa olemasta. Vaikka kaikkien saamelaissymbolien voidaan katsoa osaltaan rajaavan ja
määrittelevän saamelaisuutta, saamen kielet ja suku nousevat esiin niinä symboleina, jotka
määrittelevät vahvimmin saamelaisuutta. Pohdin, miten saamen kielet määrittelevät saamelaisuutta, ja kuinka suvusta määrittelevänä symbolina kiistellään. Samalla otan kantaa keskusteluihin ”uuslappalaisuudesta” ja ”statuksettomista saamelaisista”.
Saamelaisen mielenmaiseman symbolit
Symbolit osaltaan määrittelevät, rajaavat ja rakentavat saamelaisyhteisöä. Symbolit eivät kuitenkaan ole jotain, joita (pelkästään) tietoisesti käytetään yhteisöllisyyden vahvistamiseen,
vaan symboleiden toimivuus perustuu ihmisen luontaiseen
symbolisoinnin kykyyn; tarpeeseen kategorisoida maailmaa.
Symboleilla ei ole vakiintuneita merkityssisältöjä, joten niiden
merkityksiä ei voida tyhjentävästi selittää. Oleellista on, että
saamelaiset kokevat saamelaisen yhteisön olemassa olevaksi
samojen symboleiden kautta, riippumatta siitä, kuinka erilaisia merkityksiä symboleille annetaan, kuinka eri tavalla ne
koetaan, ja kuinka erilaista elämää saamelaiset elävät toisiinsa verrattuina.
Luoma-aho (2008, 181) on kirjoittanut suomalaisuudesta:
”mikäli Suomi ja suomalaiset (jotenkin) luopuisivat kaikesta
yhteisöllisyyttä tulkitsevasta symboliikasta, jäljelle ei jäisi enää
mitään, mikä yhdistäisi yhden suomalaisen toiseen ja meidät
kaikki tähän maahan. Suomea, meitä ei enää olisi”. Vaihtamalla sanaan ”suomalainen” kolme vokaalia lauseet ovat yhtä
paikkaansa pitäviä: mikäli saamelaiset luopuisivat kaikesta yhteisöllisyyttä tulkitsevasta symboliikasta, jäljelle ei jäisi enää
mitään, mikä yhdistäisi yhden saamelaisen toiseen ja meidät
kaikki tähän maahan. Meitä saamelaisia ei enää olisi.
Luoma-ahon lauseessa esiintyy suluissa sana ”jotenkin”,
tällä hän haluaa viitata siihen, että suomalaisuuden yhteisöllisyyden symbolit ovat niin syvällä suomalaisessa mielenmaisemassa, että niistä luopuminen on lähes käytännössä lähes
mahdotonta. Vaikka symbolit jotenkin katoaisivat suomalaisen
mielenmaisemasta, jäisi silti jäljelle passi tai muut viralliset
asiapaperit, jossa kansalaisuus määritellään suomalaiseksi.
Muuttaessani lauseet koskemaan saamelaisia olen jättänyt sanan ”jotenkin” pois. Tällä haluan osoittaa sen, että saamelaisten symbolit ja saamelainen mielenmaisema on suomalaista
uhatumpi.

Saamen kielet saamelaisyhteisöä määrittelevinä symboleina
Saamen kielet ovat valikoituneet saamelaisuutta määritteleviksi symboleiksi. Tämä on ymmärrettävää, sillä esimerkiksi
kieli on symboli, joka on aistein havaittavissa. Sen lisäksi, että

se on aistein
havaittavissa,
se on myös
selvin
ero
(raja) suhteessa valtaväestöihin. Vaikka
saamelaisten
ja suomalaisten välillä on
myös geneettisiä eroavaisuuksia, ne eivät ole selvästi
näkyviä. LiKirjoittaja on Lapin yliopistosta valsäksi geneettimistunut yhteiskuntatieteiden maisteri
siä eroavaisuuksia
voi
olla enemmän
yhteisön jäsenten kesken kuin yhteisöjen välillä (Kulonen
1994, 92–93). Saamelaisilla ei siis ole geneettisiä ominaisuuksia, jotka symbolisoisivat rajaa meidän ja muiden välillä. Sen
sijaan saamelaisten ulkoisista ominaisuuksista niin kuin saamelaisuudesta ylipäätään elää stereotypioita. Stereotypiat piirtävät ulkopuolisille kuvaa siitä, miten he yhteisön näkevät. Se,
miten ulkopuoliset yhteisön näkevät, poikkeaa kuitenkin siitä,
miten se koetaan yhteisön sisällä, ja se poikkeaa myös yhteisön jäsenten kesken.
Saamen ja suomen kielet ovat sukua toisilleen. Molemmat
kielet kuuluvat uralilaiseen kielikuntaan, ja edelleen suomalaisugrilaisiin kieliin. Vaikka saamen kieliä kutsutaan suomen
etäsukukieliksi, ne ovat suomen lähimpiä sukukieliä. Kielten
sukulaisuutta on ollut vaikea selittää. Kielten sukulaisuutta on
pyritty selittämään muun muassa klassisella kielenvaihdoshypoteesilla, jossa saamelaiset edustavat jotain tuntematonta
Skandinavian alkuperäisväestöä ja omaksuvat jossakin vaiheessa suomalais-ugrilaisen kielen naapureiltaan kantasuomalaisilta hyläten omansa. (Kulonen 1994, 87–93.)
Yleisesti hyväksytyin selitys lienee, että saamelaiset ja suomalaiset ovat kielellisesti samaa alkuperää. Erot geeniperimässä selitetään sillä, että suomalaisiin on sulautunut enemmän
indoeurooppalaista geneettistä ainesta. (Kulonen 1994, 93.) Sen
sijaan saamelaiseen kulttuuriin on tullut enemmän vaikuttei-
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Konfliktisuuden voidaan katsoa olevan yksi symboleiden
ominaispiirre, sillä ne sekä yhdistäviä että erottavat ihmisiä ja
ovat näin oleellisia yksilön ja ryhmän identiteetille. Koska saamelaisuudella ei ole vakiintunutta valtiokansanarratiiviä turvanaan, saamelaisuutta määrittelevistä symboleista kiistellään
näkyvämmin kuin esimerkiksi suomalaisuuden symboleista.
Niin sanotussa ”lappalaiskiistassa” suku saamelaisuutta määrittelevänä symbolina nousi kiistelyn kohteeksi. Kiista sai alkunsa, kun virallinen saamelaismääritelmä ei miellyttänytkään
kaikkia. Varsinkin kun se takasi saamelaisille tiettyjä oikeuksia alkuperäiskansana. Joukko ihmisiä, jotka eivät mahtuneet
saamelaismääritelmän sisään, alkoi vaatia samoja oikeuksia ja
tunnustusta saamelaisina kutsuen itseään lappalaisiksi. Pääkkönen (2008) on tutkinut tätä niin sanottua uuslappalaisuutta
etnopoliittisena vastaliikkeenä saamelaisliikkeelle.
Käsitteellä “lappalainen” voidaan tarkoittaa eri asioita riipuen siitä, missä asiayhteydessä sitä käytetään. 1600-luvulta
alkaen merkittiin verokirjoihin lappalaisiksi ne henkilöt, jotka
elivät perinteisessä liikkuvassa luontaistaloudessa. Lappalaisuus ei tuolloin viitannut henkilön etnisiteettiin, vaan elämäntapaan. 1800-luvulle tultaessa kaikki verokirjoihin merkityt
lappalaiset olivat kuitenkin etnisiteetiltään saamelaisia. Toisin
sanoen vain saamelaiset jatkoivat liikkuvaa elämäntapaa ja
lappalaisilla alettiin tarkoittamaan pelkästään saamelaisia.
Saamelaisia kutsuttiin yleisesti lappalaisiksi vielä 1960-luvul-
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tävinä tekijöinä ne toimivat varsinkin silloin kun kieliä ja niiden puhujia peilataan valtaväestöön.
Pääkkönen (1995, 87-89) on pohtinut, tulisiko kieli katsoa
saamelaiskulttuurin ydinarvoksi ja olisiko saamelaisuus siten
katsottavissa kielikeskeiseksi kulttuuriksi (ks. myös Aikio ja
Aikio 1993, 85). Kieltä voi tietysti kuvailla saamelaiskulttuurin
ydinarvoksi, jota ilman kulttuuri ei voi jatkaa olemassaoloaan,
mutta mielestäni kielen tai ylipäätään minkään nostaminen
muodollisesti saamelaiskulttuurin ydinarvoksi ei ole tarpeellista ja varsinkaan sitä ei tulisi tehdä ulkopuolisten toimesta. Sen
sijaan olen tässä nostanut saamen kielet ensisijaisesti saamelaisuutta määrittelevinä tekijöinä, sillä saamen kielten kehittyminen omiksi kielikseen on ylipäätään mahdollistanut saamelaisen etnisiteetin synnyn. Kielet ovat toimineet selvimpänä
erona kontakteissa “muiden” kanssa samalla, kun ne ovat olleet yhdistävä tekijä kontakteissa “meidän” kanssa. Saarikiven
(2011,79) mukaan aikaisemmin lähinaapurit kaikkialla saamelaisalueella ovat ymmärtäneet toisiaan, vaikka saamen kielen
rajat ovat olleet jyrkkiä.
Kieli on myös säilyttänyt symboliarvonsa saamelaisuutta
määrittelevänä tekijänä. Siitä on tullut myös virallisesti saamelaisuutta määrittelevä tekijä. Suomessa saamelaisuudelle tarvittiin virallinen määritelmä, kun alettiin kehittää ideaa vaaleilla valittavasta saamelaisinstituutiosta. Myntti (1997) on kirjoittanut vaiheista, joissa päädyttiin siihen, että kieli on saamelaisuutta määrittelevä tekijä. Vuoden 1990 saamelaisvaltuuskunnasta3 annetun asetuksen mukaan saamelainen on ”henkilö joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen, että hän itse tai
ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on
oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään”. (Myntti
1997, 60–80.) Jäsenyydestä elävään kieliyhteisöön tuli siis saamelaisuutta virallisesti määrittelevä tekijä, tämä vastasi parhaiten saamelaisyhteisön tapaa tunnistaa jäsenensä. Suhde saamen kieleen ei näin ollen määritä pelkästään yksilön saamelaisuutta, vaan kollektiivisti koko yhteisön saamelaisuutta.
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ta idän suunnalta. Kielitieteilijöiden mukaan viimeistään 1.
vuosituhannen alussa eKr. saamen kieli on toiminut omana etnisenä tunnusmerkkinä. Elinkeinojen erilaisuutta ja läheisten
keskinäisten kontaktien puuttumista pidetään syinä, miksi
saamen ja suomen kielet ovat päässeet kehittymään eri suuntiin. (Lehtola 1997, 20–21.)
Sekä suomalaisten että saamelaisten alkuperästä käydään
edelleen keskustelua niin kielitieteilijöiden kuin historioitsijoidenkin parissa. Oleellisinta lienee todeta, että saamelaisten ja
suomalaisten välillä nähdään olevan jonkinlainen historiallinen yhteenkuuluvuus. Samanlaista yhteenkuuluvuutta saamelaisilla ei ole norjalaisiin, ruotsalaisiin ja venäläisiin. Historiallisesta yhteenkuuluvuudesta ja kielten sukulaisuudesta huolimatta saamen kielet eroavat suomen kielestä kuitenkin niin
paljon, että kielet toimivat symbolisena rajana myös suhteessa suomalaisiin.
Saamen kieliä on eroteltu olevan kymmenen1. Puhuttuja
kieliä on kuitenkin enää vain yhdeksän, sillä viimeinen akkalansaamen puhuja kuoli 2000-luvulle tultaessa. Aikaisemmin
kieliä on ollut vielä enemmän, esimerkiksi Kemijärven ja Sodankylän alueella puhutusta keminsaamesta on olemassa merkintöjä. Kieli on kuitenkin sammunut viimeistään 1800-luvun
puoliväliin tultaessa. Saamen kielet jaetaan yleisesti kahteen
ryhmään, itä- ja länsisaameen. Tämä kieliraja kulkee inarinsaamen ja pohjoissaamen välissä, inarinsaamen kuuluessa itäsaameen yhdessä koltansaamen, kildininsaamen, turjansaamen sekä sammuneiden akkalansaamen ja keminsaamen
kanssa. (Saarikivi 2011, 78–79.)
Kielen ja murteen rajan määrittely ei ole yksiselitteistä (ks.
esim. Saarikivi 2011, 79). Aikaisemmin on puhuttu saamen kielen eri murteista, mutta nykyisin puhutaan eri kielistä, sillä
erot läntisimpien ja itäisempien kielimuotojen välillä ovat niin
suuret, että näiden kielten puhujat eivät ymmärrä toisiaan.
Kielet ovat tietysti erilaistuneet ajan kuluessa eri alueilla, lisäksi jokaiseen saamen kieleen on tullut runsaasti lainasanastoa
sitä lähinnä olevasta valtakielestä, joko norjan, ruotsin, suomen tai venäjän kielestä. (Kulonen 1994, 86.) Suurin ymmärrettävyyskynnys2 on inarin- ja koltansaamen välissä, jossa inarinsaameen on tullut vaikutteita suomen kielestä, kun taas koltansaame on saanut vaikutteita venäjästä (Saarikivi 2011, 80).
Puheet eri saamen kielistä ovat osaltaan symbolisia rajan
vetoja kielitieteilijöiden taholta. Rajan vetoja tehdään myös
saamentutkimuksessa, jossa voidaan puhua yksinkertaistaen
”saamesta” tarkoittaen sillä kaikkien saamen kielten kokonaisuutta (Saarikivi 2011, 79). Rajan vetoja voidaan tehdä myös
hyvin tietoisesti korostaen saamelaisten yhteenkuuluvuutta
puhumalla yhdestä kielestä ja sen murteista kuten esimerkiksi
Helander ja Kailo (1999,31) ovat tehneet esitellessään saamen
kansaa.
Virallisissa yhteyksissä esimerkiksi saamelaiskäräjät kuitenkin korostaa kuinka Suomessa puhutaan kolmea eri saamen
kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Näistä
pohjoissaame on suurin ja elinvoimaisin saamen kieli ja sitä
puhutaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Inarinsaame ja
koltansaame ovat vähemmistökieliä saamenkielissä. Molempien kielten puhujia on alle 400 henkilöä. Inarinsaamea puhutaan vain Suomessa, jossa myös enemmistö koltansaamen puhujista asuu. Koltansaamea puhutaan myös Norjassa ja Venäjällä, joissa puhujia on kuitenkin enää vain muutama kymmenen. Vaikka pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame määritellään eri kieliksi, kielissä ja niiden yhteiskunnallisissa asemissa on sen verran samankaltaisuuksia, että eri ryhmiä rajaavien ominaisuuksien lisäksi ne yhdistävät saamelaisia. Yhdis-
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la. Edelleen sitä käytetään joskus käsitteen “saamelainen”
synonyyminä.(Sammallahti 2.11.2012.) Koska saamelaiset eivät
ole alunperin itse kutsuneet itseään lappalaisiksi, saamelaisten
kutsumista lappalaisiksi pidetään nykyisin epäkorrektina jopa
rasistisena.
“Lappalainen” oli siis alkujaan elinkeinoon viittaava käsite, sen merkitys kuitenkin muuttui viittaamaan etnisiteettiin,
kun saamelaiset säilyttivät liikkuvan elämätapansa pisimpään.
(Sammallahti 2.11.2012.) Nykyisin lappalaisella on alettu tarkoittaa myös henkilöitä, jotka polveutuvat vanhoihin verokirjoihin merkityistä lappalaisista ja haluavat tulla tunnistetuiksi
saamelaisina. Vasten saamelaisten tahtoa saamelaismääritelmään lisättiin niin sanottu “lappalaispykälä” saamelaiskäräjistä
annetussa laissa vuonna 1996. Tämän jälkeen itseidentifikaation ja kieliperusteen lisäksi saamelaiseksi on voitu periaatteessa katsoa sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty
tunturi-, metsä-, tai kalastajalappalaiseksi maa-, verokanto- tai
henkikirjassa (Ks. Myntti 1997, 66–67).
Vaikka vanhat verokirjamerkinnät eivät viittaa henkilön
etnisiteettiin, oletan tässä niiden “uuslappalaisten” polveutuvan saamelaisista esivanhemmista, jotka haluavat tulla tunnistetuiksi nimenomaan saamelaisina. Koska saamelaisyhteisö ei
kuitenkaan tunnista näitä henkilöitä saamelaisiksi, tarkoittaa
se sitä, että heidän sukunsa on suomalaistunut, kun sukuun on
esimerkiksi tullut suomalaisia uudisasukkaita. Suomalaistuminen on voinut tapahtua myös niin, että lappalaiset ovat ryhtyneet tilallisiksi, jonka jälkeen heitä ei ole merkattu verokirjoihin enää lappaisiksi. Uudisasukkaille luvattujen verohelpotusten myötä lappalaiset katsoivat edulliseksi ryhtyä “uudisasukkaiksi”.4 Tilalliseksi ryhdyttyä tapahtui kulttuurinvaihdos, jonka myötä saamelainen lappalainen suomalaistui niin elintavoiltaan kuin kieleltään. (Lehtola 1997,32.) Saarikiven
(2011,108) mukaan Lapin läänin eteläosan saamelaisten assimilaatioprosessi on näin dokumentoitu yksityiskohtia myöten.

Saamelaissymbolit osana kokemusmaailmaa
Olen syntynyt saamelaiseen sukuun ja kasvanut saamelaisessa ympäristössä. “Saamelainen” on se käsite, jonka tunnen
kuvaavan itseäni. Se on käsite, joka kuvaa hyvin sitä, kuka
olen, mihin sijoitun ja mistä näkökulmasta tarkastelen maailmaa. Saamelainen yhteisö tunnistaa minut jäsenekseen porosaamelaisen äitini ja isoisäni kautta. Näiden sukulaissuusuhteiden kautta tunnen myös itse olevani saamelainen. Se ei kuitenkaan poissulje muita identiteettejä, joita minulla on.
Saamelaiskäräjälain lappalaispykälän mukaan minut voitaisiin kuitenkin katsoa saamelaiseksi myös sompiolaisen isäni
kautta, jolla on metsäsaamelaisia sukujuuria. Sompio alueena
hukkui suurelta osin Lokan tekojärven alle 1960-luvulla, ja ihmiset joutuivat muuttamaan pois kotiseudultaan. Jo ennen tekoaltaan tuloa Sompio oli vahvasti suomalaistunut, ja esimerkiksi alueella aikoinaan puhuttu saamen kieli oli jo kuollut.
Sen sijaan alueella elettiin vielä vahvasti perinteisistä elinkeinoista, kuten kalastuksesta, pienmaataloudesta, metsästyksestä
ja poronhoidosta. Myöskään kirkko ja uskonnolliset herätysliikkeet, kuten lestadiolaisuus, eivät olleet saaneet siellä niin
vahvaa asemaa kuin paikoin muualla saamelaisten keskuudessa.
Sompiolaisessa kulttuurissa ei ollut kuitenkaan enää sellaisia yhteisöä määritteleviä symboleita, jotka voitiin tunnistaa
saamelaisiksi – symboleita, jotka olisivat erottaneet sompiolaiset saamelaisena yhteisönä muihin lappilaisiin paikallis- ja

kyläyhteisöihin verrattuna. Se, että erottuminen saamelaisyhteisönä ei ollut edullista valtaväestön silmissä, oli omiaan nopeuttamaan näkyvien saamelaissymboleiden, kuten kielen, katoamista. Saamelaisessa ensyklopediassa kerrotaan Sompion
suuresta lovinoidasta Akmeelista seuraavaa: “the narrative
tradition of the Saami, who have since disappeared from the
Sompio area, has been carried on by the Finnish inhabitants”
(Kulonen, Seurujärvi ja Pulkkinen 2005, 10). Metsäsaamelaiset
katosivat Sompiosta, niin kuin katosi kartalta myös itse Sompio, mutta ne suomalaiset, jotka kantavat mukanaan kertomuksia Akmeelista, perimätiedon mukaan polveutuvat Akmeelista. Syy, miksi tämä kertomus kuuluu nykyisin alueen
suomalaisille, ei siis ole se, että jokin ulkopuolinen ryhmä olisi
ottanut tarinan omakseen, vaan se, että näitä ihmisiä ei enää
tunnisteta saamelaisiksi.
Vaikka saamelaisyhteisö tunnistaa minut jäsenekseen äidin
ja yhden isovanhempani kautta, tämä ei tarkoita sitä, että kaikki kokemukseni saamelaissymboleista paikantuisi tähän yhteen sukuhaaraan. Olen kokenut joitain saamelaissymboleita
omakseni myös sompiolaisista sukujuurista käsin. Vaikka kielenvaihdoksen ja uudisasutuksen myötä yhteisön saamelaiseksi määrittelevät symbolit katosivat Sompiosta, kaikki saamelaisuuden symbolit eivät kadonneet kerralla. On mahdollista,
että osa saamelaissymboleista jää elämään sukuun tai yhteisöön, vaikka niitä ei enää tunnisteta saamelaisiksi.
On myös mahdollista, että saamelaissymbolit ovat joskus
laajentaneet vaikutuspiiriään, eli niistä on tullut tärkeitä identiteetin osia henkilöille, suvuille tai yhteisöille, jotka eivät kuitenkaan koskaan ole olleet alkuperältään saamelaisia. Saamelaisymbolit laajentavat vaikutuspiiriään nykyisinkin, kun esimerkiksi saamen kieleen tulee uusia puhujia yhteisön ulkopuolelta. Ihmiset voivat siis kokea jotkut saamelaissymbolit
tärkeiksi, vaikka he eivät tunne itseään saamelaisiksi, eikä saamelaisyhteisö välttämättä tunnista heitä saamelaisiksi. Jotta
symbolit säilyvät saamelaisina niiden “omistusoikeus” tulee
kuitenkin olla saamelaisilla.
Suomalaisuuden symbolit ovat kuitenkin pystyneet laajentamaan vaikutuspiiriään tehokkaammin kuin saamelaisuuden
symbolit. Tästä osoituksena on saamelaisten suomalaistuminen joko osittain tai kokonaan. Saamelaiset ryhmittyvät nykyisin myös valtiokansojen kuten suomalaisuuden symbolien alle.
Suomen puolen saamelaiset ovat suomen kansalaisia ja puhuvat suomen kieltä. Saamen kieltä osaavat saamelaiset ovat vähemmistönä myös kieliperusteen täyttävien saamelaisten keskuudessa.
Saamelainen kulttuuri on kuitenkin säilynyt elävänä, koska
saamelaissymbolit ovat pystyneet uusintamaan merkityksiään
ihmisten mielissä. Joidenkin symbolien arvo on heikentynyt ja
joidenkin kasvanut. Lisäksi on syntynyt kokonaan uusia saamelaissymboleita. Saamelaiset ovat esimerkiksi tietoisesti
päättäneet ottaa käyttöön kansallissymboleita kuten lipun, kansallispäivän ja kansallislaulun. On myös perustettu poliittiset
instituutiot, kuten saamelaisneuvosto ja saamelaiskäräjät,
edustamaan saamelaisia kansana. Nämä uudet saamelaissymbolit ovat osaltaan vaikuttamassa siihen, millainen saamelaisyhteisö nykyisin on ja millaiseksi se rakentuu (Ks. Valkonen 2009). Ne symboliset käytänteet, jossa etninen yhteisö
rakentuu, on siis jatkumo, johon ei voi yhtäkkiä hypätä ilman
yhteisön hyväksyntää.
Voidaan tietysti pohtia, kenen ehdoilla ne symbolit ovat
valikoituneet, joiden kautta saamelaisuus määrittyy. Suomalaiset ovat aikaisemmin halunneet ylläpitää vahvaa kahtiajakoa
saamelaisten ja suomalaisten välillä oman identiteetin vahvis-
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Aika on nyt muuttunut niin, että kun aikaisemmin saamelaisia sukujuuria haluttiin kieltää ja saamelaissymboleita peitellä, nykyisin niitä halutaan tuoda esiin. Saamelaisuutta ja sen
symboleita haluttiin peitellä varsinkin silloisen saamelaisalueen eteläosissa, jonne uudisasutus saapui ensimmäisenä ja lukumääräisesti suurempana. Peittelyssä onnistuttiin monesti
niin hyvin, ettei seuraavat sukupolet edes tienneet saamelaisista sukujuurista. Tuulentien (2003, 51) mukaan yksi osoitus
saamelaisten nykyisestä vahvistuneesta asemasta onkin se,
että “saamelaisrekisteriin haluavat nyt sellaiset, jotka eivät aiempina vuosikymmeninä ole itseään saamelaisiksi mieltäneet”.
Aikaisemmin saamelaisuus tai lappalaisuus koettiin negatiivisena identiteettinä, kun nykyisin sillä oletetaan olevan jopa taloudellisia etuja (mt. 51). Oletetut edut voivat motivoida ihmisiä “etsimään” saamelaista identiteettiään. Toisaalta saamelaisen identiteetin “etsimisen” voidaan ymmärtää johtuvan kielen
ja kulttuurin revitalisaatiosta.
Olivatpa syyt mitkä tahansa, saamelaiseksi ei voi julistautua osoittamalla “todisteita”, jotka symboloivat suvun saamelaista historiaa. Esimerkiksi se, että henkilöllä on saamelaisia
esivanhempia, tai suvussa on säilynyt saamelaisia tarve-esineitä, tai perittyä saamelaista tietotaitoa, ei vielä “todista” henkilön saamelaisuutta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö
henkilö voisi kokea näitä symboleita merkityksellisiksi elämässään. Toisaalta, jos saamelaisuuden symboleita halutaan etsiä
suvusta tai ympäristöstä, niitä voi löytyä jopa Nuuksiosta asti,
jonka kerrotaan saaneen nimensä saamen kielen joutsenta5
tarkoittavasta sanasta. Monet paikannimet kertovatkin alueiden saamelaisesta historiasta. Huomioitavaa on, että saamelaiset ovat asuttaneet suurelta osin koko Lapin aluetta vielä 1600luvulla.
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Koska lappalaiskeskustelussa osaltaan puretaan kolonialistisia näkemyksiä historiasta, uuslappalaisuus voitaisiin ymmärtää dekoloniaalisena prosessina, sellaisena se vaikuttaa
kuitenkin vinoutuneelta. Samalla kun uuslappalaiset haluavat
laajentaa saamelaismääritelmää, he tekevät myös eroa saamelaisuuteen ja kyseenalaistavat saamelaisten aseman yhteiskunnassa. Toisaalta lappalaiskeskustelussa myös jatketaan kolonialistisia toimia tukeutumalla valtaväestön tekemiin määrittelyihin lappalaisista. Identiteettineuvotteluja käydään viranomaisten eikä saamelaisten kanssa. Elävän yhteisön tapa tunnistaa jäsenensä sivuutetaan. Toisin sanoen sitä, “kuka on saamelainen” ei voi lukea historian kirjasta tai lakipykälästä, vaan
yhteisö tunnistaa jäsenensä ja jäsen tunnistaa olevansa osa
yhteisöä.
Keskustelu lappalaisuudesta on pakottanut kaikki osapuolet tutustumaan omaan historiaan paremmin, sillä suomalaistuminen on vaikuttanut kaikkiin, viimeistään siinä vaiheessa,
kun on siirrytty oppivelvollisuuden piiriin ja opittu suomalainen versio ”totuudesta”. Nykyinen saamelaisyhteisö on kuitenkin rakentunut niiden saamelaissukujen kautta, jotka olivat
selvästi tunnistettavissa saamelaisiksi siinä vaiheessa kun alettiin kehittää virallista saamelaismääritelmää. Täytyy myös
muistaa, että tuolloin ei välttämättä haluttu tulla tunnistetuiksi
saamelaisina. Saamelaisidentiteetti ei ollut vielä nosteessa, ja
saamelaisen identiteetin symboleita haluttiin piilotella. Myös
tämä on jättänyt jälkensä yhteisön symboliseen rakentumiseen.
Valtiovalta on yrittänyt ratkaista ”lappalaiskiistaa”, mutta
on sekoittanut sitä vain lisää. Korkein hallinto-oikeus kumosi
saamelaiskäräjien päätöksen olla hyväksymättä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon neljää henkilöä, joilla ei nähty olevan
enää mitään yhteyttä saamen kieleen (Saamelaisneuvosto
10.11.2011). Korkein hallinto-oikeus on katsonut voivansa olla
se taho, joka myöntää äänioikeuden saamelaiskäräjävaaleissa.
Jälleen ulkopuoliset ovat määrittämässä sitä, kuka on saamelainen. Vaikutukset voivat olla dramaattiset, sillä laajimmillaan
suurin osa Lapin väestöstä voidaan katsoa saamelaisiksi (Saamelaisneuvosto 10.11.2011). Dramaattista tämä olisi siksi, että
kieliperusteen täyttävät saamelaiset voisivat tällöin jäädä vähemmistöön, ja saamen kieltä puhuvat saamelaiset marginaaliseen vähemmistöön saamelaiskäräjillä.
Määritelmän siitä, kuka on saamelainen voi loppujen lopuksi tehdä vain yhteisö itse. Stoor (2000) kirjoittaa, kuinka
saamelaisilla on perinteisesti ollut “sukuselvittelytarve”. Tämän sukuselvittelytarpeen johdosta saamelaiset ovat tietoisia
siitä, ketä saamelaiset nykyisin ovat. Niinpä se tieteellinen ja
julkinen keskustelu siitä, “kuka on saamelainen”, ei välttämättä vaikuta saamelaisuuden kokemiseen yhteisön sisällä. Toisaalta tästä ei ole olemassa tutkittua tietoa, sillä saamentutkimuksen piirissä on nyt pitkään keskitytty tarkastelemaan ilmiöitä niin sanotusti saamelaisuuden marginaalissa. Tutkimusta,
joka tuottaisi ajankohtaista tietoa saamenkielen ja (nykyisen)
saamelaisyhteisön tilanteesta, tehdään yllättävän vähän. Vaarana onkin, että saamen kielet eivät saa tarvitsemaansa tukea,
jotta ne säilyisivät elävinä. Saamen kielet ovat kantaneet saamelaista kulttuuria eteenpäin ja näin toivoisi olevan myös tulevaisuudessa.
Viimeisimpänä saamelaisuuden marginaaliin sijoittuvia ilmiöitä on tarkastellut Erika Sarivaara (2012) statuksettomia
saamelaisia käsittelevässä väitöskirjassaan. “Statuksettomat
saamelaiset” on Sarivaaran (2012, 23) antama nimitys haastattelemilleen henkilöille, jotka polveutuvat saamelaissuvuista,
jotka eivät ole saamelaiskäräjien vaaliluettelossa ja jotka hal-
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tamiseksi. Saamelaisuus haluttiin nähdä toiseutena, liikkuvana ”primitiivisenä” elämäntapana. Enemmän paikallaan pysyvä maanviljelyyn perustava elämänmuoto määrittyi suomalaiseksi, joksi saamelaistenkin oli mahdollista tulla muuttamalla
elämäntapansa ja sen myötä kielensä. Voidaan myös pohtia,
mikä saamelaisyhteisön tilanne olisi nyt, jos saamelaisidentiteetillä ei olisi ollut negatiivista stigmaa, ja jos saamelaisia ei
olisi yritetty tietoisesti suomalaistaa. Olisivatko uudisasukkaat
sulautuneet paikallisiin saamelaisyhteisöihin; saamelaistuneet? Entä puhuisivatko tilallistuneiden saamelaisten jälkeläiset edelleen saamea?
Saamelainen yhteisöllisyys on viime vuosikymmeninä rakentunut ja sitä on tietoisesti rakennettu pitkälti porosaamelaisesta näkökulmasta käsin. Porosaamelaisuuden symbolit on
alettu nähdä yleisesti ottaen saamelaisuuden symboleina.
Tämä johtuu siitä, että porosaamelaiset pystyivät parhaiten
säilyttämään kulttuuriperintöään ja kieltään moderniin tultaessa pitkälti elinkeinonsa ansiosta. Koska porosaamelainen
liikkuva elämäntapa erottui selvimmin myös suomalaisten elämäntavoista, näkivät ulkopuoliset sen parhaiten edustavan
saamelaisuutta. Porosaamelaisia on sittemmin kritisoitu tästä
”ylivallasta” paljolti myös aiheetta (Lehtola 28.10.2011). Saamelaisyhteisö voisi olla hyvin erilainen nyt, jos porosaamelaiset
eivät olisi pystyneet säilyttämään kulttuuriaan ja vaikuttamaan saamelaisidentiteetin nousuun. Olisi varmasti vähemmän symboleita, joita voitaisiin kutsua saamelaisiksi. Ja olisiko meillä ”statussymbolia”, äänioikeutta saamelaiskäräjävaaleissa, jota tavoitella.

E X T R A

P H I L O S O P H I A M

N U L L A

S A L U S

18 AGON 37-38 23.5.2013
litsevat saamen kielen. Haastatellut eivät siis täytä saamelaisuuden kieliperusteista määritelmää, vaan he ovat itse opetelleet saamen kielen. Sarivaara pitääkin statuksettomia saamelaisia kielenelvyttäjäryhmänä. Sellaisena se ei ole kuitenkaan
suuri, sillä Sarivaaran (2012, 120,173) mukaan tutkimukseen on
ollut vaikea löytää haastateltavia.
Koska “ryhmä ilman nimeä ei ole ryhmä” Sarivaara (2012,
22) nimeää ryhmän “statuksettomiksi saamelaisiksi”. Nimi kuvaa virallisen saamelaisstatuksen, äänioikeuden puuttumista
saamelaiskäräjävaaleissa. Sarivaara (2012, 23) asettaa tavoitteeksi, että tulevaisuudessa käsite “statukseton saamelainen”
sisältää myös itseidentifikaation. Hän siis haluaa ihmisten löytävän saamelaisen identiteettinsä. Kaikki haastatellut eivät kuitenkaan koe tarvetta hakeutua tai tulla hyväksytyksi äänioikeutetuksi saamelaiskäräjävaaleissa (ks. Sarivaara 2010, 219).
Käsitteenä “statuksettomat saamelaiset” ei ole vakiintunut
ja sen paikantaminen keskusteluun saamelaisuudesta on vaikeaa. Heistä on kuitenkin alettu keskustella uuslappalaisuuden
rinnalla. Statuksettomien saamelaisten asiaa ajamaan Sarivaara on myös ollut perustamassa uutta yhdistystä, Metsä,- kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry:tä, jonka puheenjohtajana hän
toimii (YLE 19.7.2012). Näyttäisi siltä, että julkisuudessa statuksettomista saamelaisista puhutaankin jo suurempana yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhteinen tavoite saamelaismääritelmän laajentamiseksi. Epäselväksi kuitenkin jää, tarkoitetaanko statuksettomilla saamelaisilla julkisuudessa enää samaa
kuin väitöskirjassa; henkilöitä, jotka ovat opetelleet saamen
kielen ja ottaneet näin saamelaisuutta määrittävän symbolin,
kielen, haltuun.
Sarivaaran (2012) mukaan täysvaltainen jäsenyys saamelaisyhteisössä saadaan äänioikeuden myötä saamelaiskäräjävaaleissa. Mielestäni äänioikeus saamelaiskäräjävaaleissa ei
yksistään anna täysvaltaista jäsenyyttä saamelaisyhteisössä.
“Täysvaltainen jäsenyys” edellyttää henkilön paikantamista
sukuun, joka tiedetään saamelaiseksi. “Täysvaltainen jäsenyys” voi edellyttää myös useampien saamelaissymbolien toimivuutta ja tietysti henkilön “kuuliaisuutta” näille symboleille.
Nämä symbolit ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa.
Saamelaisen yhteisön rakentuminen symbolisena jatkumona ei ole niin yksinkertainen, että ottamalla yhden tai useamman saamelaissymbolin haltuun tullaan saamelaiseksi. Esimerkiksi opettelemalla saamen kielen voidaan tulla saamen kieliyhteisön jäseneksi, mutta ei samantien saamelaiseksi. Myöskään polveutuminen lappalaissuvusta ei takaa tunnistusta saamelaisena. Saamelaisyhteisöä kuitenkin painostetaan kollektiivisti ymmärtämään joitain osia historiasta uusiksi ja toisaalta
unohtamaan joitain. Symbolisesti tapahtuneita erontekoja ja
rajanvetoja ei voida kuitenkaan ohittaa esimerkiksi juridisella päätöksellä siitä, kuka on saamelainen. Varsinkaan, jos päätös tehdään yhteisön ulkopuolella. Suomalaistumisen historiaa ei voi poispyyhkäistä – ainakaan yhdessä yössä.
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Viitteet
1 Eteläsaame, uumajansaame, piittimensaame, luulajansaame, pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame, kildininsaame,
akkalansaame ja turjansaame.
2Kielirajat ovat joissakin kohdin enemmän murteenomaisia ja kieli vaihtuu vähitellen toiseksi kun taas paikoin kieliraja
on jyrkempi (Kulonen 1994, 97).
3 Saamelaisvaltuuskunta oli nykyisen saamelaiskäräjien
edeltäjä.
4Vuonna 1673 julkaistiin ensimmäinen ns. Lapin plakaatti, jossa Ruotsin valtio lupasi verohelpotuksia ”lappalaisten”
^
^^2011, 108).
asuttamien erämaiden uudisasutukselle
(Saarikivi
^
5 inarinsaameksi
njuhcâ, koltansaameksi njuhcc ja pohjoissaameksi njukca.

AGON 37-38 23.5.2013 19

M EÄNMAAN FILOSOFII
K IELIPAATIA

KINOKSESSA
Bengt Pohjanen

P H I L O S O P H I A M
N U L L A
S A L U S

Bengt Pohjanen
Kirjailia

E X T R A

Mie makkaan kinoksessa ja tehen lumienkeliä Jasmin kans. Tyär oon täyttäny kaks vuotta
foto:www.sirillus.se
ja oon harvinainen siinä mielessä, ette se oon kakskielinen, vaikka assuu täysin ruottinkielisessä
paikkakunnassa.
Hinta oon tämä: muffa makkaa sölälens lumessa ja viuhtoo käsivarsila enkeliä ja puhhuu
meänkieltä. Menetelmä oon tämä: kielipaatia joka viikko, vähhiinthään kaks-kolme kertaa viikossa. Mie en ole koskhaan tyärtä puhutellu ruottiksi. Mie olen kaks vuotta, kessää talvea, kevättä ja syksyä ajanu satoja penikulmia pithään kielipaatia. Ko oon muita lastenlapsia paikan
päälä, mie en saa vaihettaa kieltä. Parasta oon, ette mie kaikile puhun meänkieltä ja kämmenen
kalhveessa käänän toisile ruottiksi. Jasmi ei varhmaan tiä, ette mie ossaan ruottia. Ko mie joskus olen muile häätyny sanoa jotaki ruottiksi ja tyär oon kuulu niin se oon kattonu minua kummasti, ette mitä se muffa nyt puhhuu.
Tyttären kakskielisyys oon lujan takana, olletikki ko sen häätyy ruottinkielisessä miljöössä rakentaa, mikä nykyhään oon
tavalista entisillä meänkielisillä paikkakunnila kans. Mutta ko mie olen alusta alkaen vain praatinu sille meänkieltä se oon hälle
yhtä luonolista ko ruottinkieli. Tietenki tyttären pääkieli oon ruotti ko sen vanhemmat oon ruottinkielisiä, mutta se ymmärtää kaikki mitä mie sille sanon.
Jäähneelä viikola tyär aiheutti prupleemia taakiksessa ko mie tulin nouthaan sitä. Se tahto fröökynältä “vettä”. Onneksi taakiksessa oon kaks fröökynä, jokka puhuva suomea/meänkieltä. Piika sai vettä ja joi klasilisen.
Tyär oon sekottannu paljon näitä kieliä. Se oon tehny omia sanoja kuten “min”, jonka se oon tehny sanoista “mie + min”=
jag/mie. Moone paistaa ja kuu borta. Ja sitte se sannoo leveän meänkielisen “joo”. “Lähemäkös ulos, Jasmi?” “Joo!”
Tietenki mie olen kahen vuen aikana pilanu tyttären. Vanhemmat ei taho sen kans pärjätä ja syy oon muffan, näessi, meilä
oon sopimus: tyär tekkee mitä se halvaa ja muffa puhhuu meänkieltä. Saattaa sen niinki nähä, ette tyttären kaksikielisyys oon
niin vahvistannu sen ittetuntoa, ette se oli yhtenä iltana mammalens ilomielin sanonu: “Kuu min!” Toisena päivänä se kuiten
tykkäsi, ette saattaa olla liikaa. Se sano mulle: “Också muffan kuu!” Nyt met omistamma kuun yhessä.
Yhen kerran mie mummun määräyksestä menin kielthään siltä jotaki. Silloin se sano mummule: “Anna annan muffa!”
Mie makkaan lumessa ja tehen enkeliä. Mummu tullee ulos. Silloin mie saan vaivoistani palkan ko tyär huutaa ensimäisen
kokohnaisen meänkielisen lausheen: “Mummu, tule kathoon!” Lause tullee aivan vaivattomasti. Meänkielinen t-ääne ja k-ääne.
Tätä kielipaatia valtio ei tue. Mutta tyttären lause oon mulle niin suuri palkka, ette kyynelheet vuotava poskila. Tämä oon
tähhään saakka varmasti yks kaikhiin enniiten lykästynheistä kielipaatista. Se oon vaatinu tämän satsauksen ja se tullee vaathiin jatkossaki yhtä paljon. Mie en saa yhthään viikkoa jättää puhumatta meänkieltä tyttärelle.
Synti, ettei tätä kielipaatia ole seurattu. Tästä oppis paljon. Jos lapsi kasuaa perheessä, jossa vanhemmat keskenhään puhuva meänkieltä, lapsela oon kiehleen jonkulainen kontakti, vaikka se itte ei sitä puhu eikä paljon ymmäräkhään. Jos kaks
meänkielistä vanhempaa päättävä puhua meänkieltä lapsele, kunkas luonolista se oon tänäpäivänä? Mitäs hankaluuksia tullee vasthaan?
Piiain issoin osa meänkielisistä assuu muuala
NMN2012
päin maata ja mailmaa. Kunkas realistista oon siirtää meänkielen ja meänkielisen kulttuurin viehraala maala? Tästä olis tieten hyötyä valtion rahottajille niinku Institutet för språk och folkminnen ja
Statens kulturråd. Ja minkäslaisia projektia häätys
tukea? Ketäs häätys panna näihin laitokshiin määräähmään rahojen jakamisesta?
Mie makkaan ja tehen enkeliä lumheen tyttärentyttären kans. Mulle asia oon aivan selvä: vain
puhumalla lapsele meänkieltä, päivittäin, tekkee
lapsesta meänkielisen. Ei auta viisut eikä laulut!
Paistipannun kärystä vatta ei täyty!
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O IKEUSMINISTERIN

KATSAUS
Anna-Maja Henriksson
Kuva: oikeusministeriö
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S A L U S

Aluksi pari sanaa oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien suhteesta. Saamelaiskäräjät kuuluu oikeusministeriön
hallinnonalalle ja on luonteeltaan itsenäinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö. Oikeusministeriö vastaa saamelaiskäräjistä annetusta laista ja saamen kielilaista. Sen lisäksi
oikeusministeriö on valtioneuvoston piirissä saamelaisasioiden koordinoinnista vastaava ministeriö.
Istuvan hallituksen ohjelmaan sisältyy useita saamelaisia joko suoraan tai välillisesti koskevia kirjauksia. Hallitus
on sitoutunut siihen, että Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä kehitetään.
Saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana kehitetään mm.
maankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä selkeyttämällä ja
osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön
alkuperäiskansojen oikeudellisen ja tosiasiallisen suojelun
vahvistamiseksi. Tavoitteena on hallituskauden aikana ratifioida ILO:n alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus nro
169.
Saamen kielen elvytysohjelman toimenpiteet toteutetaan ja turvataan tähän tarvittavat resurssit. Tavoitteena
on luoda pysyvä toimintamalli saamen kielen elvyttämiseksi yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Kansallisen kielivarannon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota mm. saamenkielen asemaan. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen saatavuutta myös saamen kielellä turvataan.
Luonnon ja luonnonvarojen suhteen hallitusohjelma sisältää kirjauksen mm porotaloudesta, jonka kehittämistä
vahvistetaan. Lisäksi vahinkokorvausjärjestelmää joustavoitetaan. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja
kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma päivitetään
vastaamaan kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen
mukaisia sekä EU:ssa sovittuja tavoitteita. Saamelainen
kulttuurinen tapa ja perinne käyttää luontoa turvataan biodiversiteettistrategian toimeenpanossa. Suomen arktisen
strategian toimeenpanoa tehostetaan. Yhteistyötä alueen
valtioiden kesken lisätään alueen elinkeinotoiminta mahdollisuuksien paremmaksi hyödyntämiseksi ja alueeseen
kohdistuvien ympäristöuhkien torjumiseksi. Kaivostoiminnassa ja alueen luonnonvaroja hyödynnettäessä on kunnioitettava ekologista kestävyyttä ja alkuperäiskansojen
(saamelaisten) oikeuksia.
Hallitus piti 12.12.2012 saamelaisasioista iltakoulun,
jossa tarkasteltiin hallitusohjelmaan kirjattujen saamelaisiin liittyvien hankkeiden tilannetta. Tuolloin hallitus mm.
linjasi, että neuvotteluja Pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta jatketaan, tavoitteena saada aikaan moderni valtiosopimus kolmen pohjoismaan alueella asuvan alkuperäiskansan oikeuksista. Linjausten mukaan myös työtä alkuperäiskansoja koskevan ILO-sopimuksen ratifiointiesteiden poistamiseksi jatketaan oikeusministeriön johdolla

muiden vastuuministeriöiden ja saamelaiskäräjien välisenä
yhteistyönä. Tämän yhteydessä on tarkoitus käydä avointa
vuoropuhelua ILO-sopimuksen tarkoituksesta ja merkityksestä. Poliittista linjausta vaativista saamelaisasioista ja erityisesti saamelaissopimuksesta neuvoteltaessa esiin nousevista kysymyksistä päättämään muodostetaan saamelaisasioiden ministeriryhmä. Linjausten mukaan maa- ja metsätalousministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan saamelaisten osallistumisoikeuksien lisäämistä valtion maa- ja
vesialueiden käyttöä koskevassa päätöksentekomenettelyssä. Samalla otettaisiin huomioon muun paikallisen väestön
osallistumismahdollisuudet. Tarvittavat säännökset otettaisiin Metsähallitusta koskevaan organisaatiolainsäädäntöön.
Hallitus linjasi vielä, että työtä saamelaiskäräjistä annetun lain nykyaikaistamiseksi jatketaan tavoitteena kehittää
saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa ja saamelaiskäräjien
toimintaedellytyksiä. Myös saamen kielen elvyttämisohjelman valmistelu jatkuu hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hallitus linjasi lopuksi pitävänsä tärkeänä, että
saamelaisasioita valmistelevat työryhmät ja muut valmisteluelimet kuulevat laajasti myös saamelaisten kotiseutualueella asuvia eri osapuolia.
Hallituksen iltakoulu ei ollut historiallinen, mutta edellisestä saamelaisasioihin keskittyneestä iltakoulusta oli ehtinyt vierähtää lähes kymmenen vuotta. Se, että iltakoulu
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pidettiin juuri nyt, kertoo mielestäni hallituksen sitoutuneisuudesta ainoan alkuperäiskansamme asioihin.
Oikeusministeriössä hallituksen linjaukset näkyvät erityisesti kolmessa hankkeessa.

Keväällä 2011 säädettyihin kaivoslakiin ja vesilakiin
otettiin säännökset saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia
koskevasta heikentämiskiellosta sekä siihen liittyvästä saamelaiskäräjien oikeudesta lausua näissä laeissa tarkoitetuista hankkeista ja oikeudesta saattaa asianomaisen lupapäätös heikentämiskiellon kannalta viime kädessä tuomioistuimen arvioitavaksi. Heikentämiskielto on kaavailtu sisällytettäväksi myös muuhun soveltuvaan, saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien kannalta merkitykselliseen lainsäädäntöön.

Erityisesti maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja oikeusministeriön toimialojen lainsäädännön kehittäminen on tässä suhteessa avainasemassa. Lähtökohtana on pidetty, että kukin ministeriö huolehtii omalla toimialallaan tarvittavista toimenpiteistä. Hallitus on
toisaalta linjannut, että sen enempää valtion kuin yksityisten henkilöiden maa- ja vesialueiden omistusoikeuteen ja
käyttöoikeuteen saamelaisten kotiseutualueella ei puututa
miltään osin.
Oikeusministeriö on omalta osaltaan asettanut työryhmän valmistelemaan tarvittavia tarkistuksia saamelaiskäräjälakiin. Työryhmän tavoitteena on tehtävänsä mukaisesti ajantasaistaa saamelaiskäräjälain säännöksiä sekä kehittää sääntelyä viranomaisten ja saamelaiskäräjien välisistä
neuvotteluista. Työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi 31.5.2013 mennessä.
Paljon on tekeillä. Tämän hallituskauden aikana tehtäville hallituksen esityksille on aikaa vielä noin 1,5 vuotta
jos niissä ehdotettavat lait halutaan istuvan eduskunnan
käsittelyyn. Siihen aikaan on mahduttava myös lausuntokierrokset ja niistä johtuva mahdollinen jatkovalmistelu
ennen varsinaisten hallituksen esitysten antamista eduskunnalle. Aikataulu on kireä, mutta vielä täysin realistinen.
Lopputuloksista on ennenaikaista lausua tässä vaiheessa. Suunta on kuitenkin oikea ja tahtotila hallituksen puolella olemassa.
Anna-Maja Henriksson
Oikeusministeri

S A L U S

Perusoikeusuudistuksen (1995) yhteydessä perustuslakiin lisättiin säännökset saamelaisten oikeudesta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Myöhemmin samana vuonna perustuslakiin lisättiin
säännös saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta saamelaisten kotiseutualueella ja laki saamelaiskäräjistä tuli voimaan. Saamelaisten kielellisiä oikeuksia koskeva laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa säädettiin vuonna 1991 ja on sittemmin korvattu vuoden 2004 alusta voimaan tulleella saamen kielilailla.

Saamelaisten osallistumisoikeus päätöksentekoon heitä
alkuperäiskansana koskevissa asioissa on ILO:n yleissopimuksen kannalta keskeistä.

N U L L A

Kansainvälinen työkonferenssi (ILO) hyväksyi itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen nro 169 vuonna 1989. Eduskunta päätti 5.2.1991
asiaa koskevan hallituksen esityksen (HE 306/1990 vp) mukaisesti olla hyväksymättä yleissopimusta, koska Suomen
lainsäädännön ei tuolloin voitu katsoa vastaavan sopimuksen määräyksiä lähinnä saamelaisten maahan kohdistuvien oikeuksien osalta. Sopimuksen ratifiointi on siitä lähtien
ollut enemmän tai vähemmän keskustelun kohteena. Samalla saamelaisia alkuperäiskansana koskeva kansallinen
ja kansainvälinen oikeus on kuluneen parin vuosikymmenen ajan ehtinyt kehittyä.

Oikeusministeriö on selvittänyt ILO:n yleissopimuksen
nro 169 ratifioinnin oikeudellisia edellytyksiä ja ratifioinnin esteiden poistamista muille ministeriöille ja saamelaiskäräjille suunnatulla lausuntokierroksella alkuvuodesta
2012 (OM mietintöjä ja lausuntoja 39/2012). Lausuntopalautteen perusteella valtaosa ministeriöistä ei pidä yleissopimuksen ratifiointia hallinnonalansa osalta ongelmallisena.

P H I L O S O P H I A M

Viralliset sopimusneuvottelut Norjan, Ruotsin ja Suomen kesken käynnistyivät maaliskuussa 2011. Kaikkien
kolmen valtioiden valtuuskunnissa on sekä hallituksen että
saamelaiskäräjien edustajat. Tavoitteena on saattaa neuvottelut päätökseen 2016 maaliskuuhun mennessä. Sopimuksen pääasiallisena tavoitteena on yhtenäistää saamelaisia koskevaa sääntelyä sekä helpottaa Norjan, Ruotsin ja
Suomen saamelaisten yhteistyötä heihin liittyvissä asioissa. Pohjoismainen saamelaissopimus olisi valmistuessaan
ainutlaatuinen sen koskiessa useamman valtion alueella
asuvaa alkuperäiskansaa.

E X T R A

Pohjoismaisesta saamelaissopimushankkeesta on keskusteltu pitkään. Luonnos sopimukseksi valmistui suomalais-ruotsalais-norjalais-saamelaisen asiantuntijatyöryhmän valmistelemana vuonna 2005. Oikeusministeriön asettama työryhmä on arvioinut sopimusluonnoksen suhdetta
Suomen perustuslakiin ja muuhun kansalliseen lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin (OMTR 2009:18). Vastaava työ on tehty myös
Norjassa ja Ruotsissa. Kaikkien valtioiden arvioinnin lopputulos oli, ettei luonnosta voida sellaisenaan ratifioida.

Suomi on sitoutunut YKn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen jo vuonna 1976.
Sopimusta tulkitseva ihmisoikeuskomitea on 1990 aika
ajoin käsitellyt saamelaisia koskevia yksilövalituksia ja
antanut niistä päätelmänsä. Päätelmät muodostavat käytäntöä, joka ei ole oikeudellisesti sitovaa, mutta tosiasiassa huomioon otettavaa. Suomi on liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen (1990) ja ratifioinut Euroopan neuvoston kansallisia vähemmistöjä koskevan puiteyleissopimuksen (1997). Vuonna 1998 Suomi hyväksyi Euroopan
neuvoston alueellisia ja vähemmistökieliä koskevan peruskirjan ruotsin ja saamen kielten osalta. YK:ssa hyväksyttiin
vuonna 2007 alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus
(alkuperäiskansajulistus). Se on poliittisluonteinen tavoiteasiakirja, joka ei ole valtioita oikeudellisesti sitova, mutta
käytäntöä ohjaava asiakirja.
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S AAMELAISTEN

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS :

KONKRETIAA VAI SANANHELINÄÄ ?
Leena Heinämäki

E X T R A

Universaalit ihmisoikeussopimukset takaavat kansojen itsemääräämisoikeuden. Tämä oikeus tarkoittaa, että kansoilla on vapaus päättää omasta poliittisesta asemastaan. Tämän vapauden tulee olla sekä sisäistä että ulkoista. Kansojen tulee siis voida päättää sekä alueensa sisäisestä hallinnosta ja yhteiskuntaelämän järjestämisestä että suhteistaan toisiin valtioihin
ja kansoihin. Valinnanvapauteen sisältyy niin ikään mahdollisuus pidättäytyä itsenäisyydestä. Kansa voi myös luoda vapaan liittosuhteen jonkin itsenäisen valtion kanssa tai yhtyä johonkin itsenäiseen valtioon.

Kun tarkastelemme tätä itsemääräämisoikeuden kovinta
ydintä, ei liene vaikea hahmottaa, miksi valtiot ovat voimakkaasti vastustaneet itsemääräämisoikeuden tunnustamista alkuperäiskansoille.
Kansan käsitettä ei ole yksiselitteisesti määritelty kansainvälisessä oikeudessa. Ihmisoikeussopimukset eivät kerro mitä
ovat ne kansat, joilla itsemääräämisoikeus on. Määritelmä onkin jäänyt YK:n elimien ja valtiokäytännön tulkintojen varaan.
Historiallisesti lähtökohtana on ollut kansan käsitteen liittäminen siirtomaavallan purkautumiseen. Tätä taustaa vasten itsemääräämisoikeuteen oikeutettuina kansoina on pidetty kansoja, jotka on alistettu vieraan siirtomaavallan alle. Käsitteeseen
on liitetty myös maantieteellinen etäisyys valtaapitävästä valtiosta sekä kansan etninen ja kulttuurinen omaleimaisuus. Jälkimmäisestä syystä tulkintavaikeuksia onkin liittynyt rajanvetoon itsemääräämisoikeuteen oikeutettujen kansojen ja valtioiden alueella asuvien kansallisten, etnisten, kielellisten ja
kulttuuristen vähemmistöjen välillä. Vallitsevan käsityksen
mukaan itsemääräämisoikeutta ei voida soveltaa valtiosta irtautumaan pyrkiviin vähemmistöihin, vaikkakin niitä voitaisiin tietyin kriteerein pitää selkeästi kansoina.
Vähemmistöjä suojellaan toki kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä. Konkreettisin vähemmistöjen oikeus on oikeus kulttuuriin ja vähemmistön etnisiin erityispiirteisiin, kuten
kieleen tai uskontoon. Alkuperäiskansat on perinteisesti nähty
vähemmistöinä – useimmissa paikoissahan he edustavat vähemmistöä, jolla on tiettyjä kulttuurisia ja etnisiä erityispiirteitä.
Ymmärtääksemme, mistä alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden vaade kumpuaa, sekä mihin perustuu ihmisoikeusnormiston kehittyminen itsemääräämisoikeuden tunnustamiseksi myös alkuperäiskansoille, meidän on ensin tarkasteltava itsemääräämisoikeuden sisäisiä aspekteja. Itsemääräämisoikeus ei ole siis pelkästään itsenäistymisoikeus tai tästä oikeudesta pidättäytyminen. Ihmisoikeussopimusten mukaan kansoilla on myös oikeus vapaasti harjoittaa taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen (suomennettu sivistyksellisten) olojensa kehittämistä. Tämän lisäksi kansat voivat vapaasti käyttää
luonnonrikkauksiaan ja –varojaan omiin tarkoituksiinsa mikäli se ei vahingoita yhteisen edun periaatteelle perustuvan kansainvälisen taloudellisen yhteistyön ja kansainvälisen oikeu-

Leena Heinämäki
OTT, tutkijatohtori,
Pohjoisen ympäristö- ja
vähemmistöoikeuden instituutti,
Arktinen keskus,
Lapin yliopisto

Kuva:Lapinyliopisto
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Kansojen itsemääräämisoikeudesta

den velvoituksia. Itsemääräämisoikeuden mukaan kansalta ei
missään tapauksessa saa riistää sen omia elinehtoja.

Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeudesta
Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden kehittyminen
kansainvälisessä ihmisoikeuskäytännössä liittyy juuri luonnonvarojen käyttämistä koskevaan itsemääräämisoikeuteen.
Luonnonvarojen käyttöhän liittyy perustavanlaatuisesti alkuperäiskansojen perinteisiin elinkeinoihin ja maankäyttöön. Ihmisoikeuselimet tunnustavat alkuperäsikansojen perinteisten
elinkeinojen ja elämäntyylin olevan erottamaton osa heidän
kulttuuriaan. YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva
yleissopimus (KP-sopimus) takaa vähemmistöjen oikeuden
kulttuuriin artiklassa 27. KP-sopimusta valvova YK:n ihmisoikeustoimikunta on oikeuskäytännössään soveltanut artiklaa 27
alkuperäiskansoihin. Tarve suojella alkuperäiskansojen perinteisiä maan – ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä elinkeinoja on saanut ihmisoikeustoimikunnan viittaamaan myös alkuperäiskansojen luonnonvaraoikeuksiin. Oikeustapauskäytännössä ihmisoikeustoimikunta on ottanut linjan, ettei se voi käsitellä KP-sopimuksen itsemääräämisoikeusartiklaa 1 alkuperäiskansojen edustajien nostamissa kanteissa (perustellen sen
olevan kollektiivinen oikeus, mitä ei voida käsitellä järjestelmässä joka pohjaa yksilövalituksiin). Sen sijaan vuodesta 1999
alkaen ihmisoikeustoimikunta on vaatinut useita valtioita
(mm. Suomea) raportoimaan alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä vähemmistöartiklaan 27 että kansojen itsemääräämisoikeutta koskevaan artiklaan 1 nojautuen.
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Valtioiden tahdosta aktiivisesti tunnustaa alkuperäiskansojen (tietyltä osin rajoitettu) itsemääräämisoikeus kertoo vuonna 2007 hyväksytty YK:n alkuperäiskansajulistus, joka “turvaa” alkuperäiskansoille itsemääräämisoikeuden. Julistuksen
neuvotteluhistoriaan lähemmin perehtyneet tietävät, että julistuksen itsemääräämisoikeus on poliittinen kompromissi alkuperäiskansojen periksiantamattoman vaateen ja valtioiden sitkeän vastustuksen väliltä. Yksin se seikka, että alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus todella kirjattiin ja hyväksyttiin
tähän maailmanlaajuiseen ihmisoikeusasiakirjaan on historiallisesti merkittävä ja kertoo muutoksesta valtioiden suhtautumisesta sekä itsemääräämisoikeuteen että alkuperäiskansoihin. Kahden vuosikymmenen neuvotteluprosessi itsessään on
tuonut alkuperäiskansat lähemmäs kansainvälistä oikeussubjektiutta. Siinä missä alkuperäiskansat perinteisesti nähtiin
suojeltavina objekteina, heihin on pikkuhiljaa alettu suhtautua
vakavasti otettavina poliittisina toimijoina. Tätä kehitystä on
olennaisesti vauhdittanut YK:n alkuperäiskansafoorumin perustaminen YK:n talous ja sosiaalineuvoston alaisuuteen. YK:n
piirissä on viimeisinä vuosina alettu puhua “kumppanuudesta”
alkuperäiskansojen ja valtioiden välillä. Tässä mielessä YK:n
alkuperäiskansajulistuksen merkitystä ei ole syytä vähätellä.
Vaikka jokainen inhorealistijuristi joutuu toteamaan poliittisten julistusten olevan oikeudellisesti sitomattomia, YK:n alkuperäiskansajulistuksella on jo nyt ollut voimakkaita ja suoranaisia vaikutuksia kansainvälisen oikeuden kehityskulkuihin.
Ihmisoikeussopimuksia valvovat elimet käyttävät sitä oikeuslähteenä joko suoraan tai epäsuorasti.
Myöskin Suomen valtio pitää alkuperäiskansajulistusta
lähtökohtana saamelaisten oikeuksien tunnustamisessa. Esi-

P H I L O S O P H I A M

YK:n alkuperäiskansajulistus

merkiksi sopimusvalmisteluissa Pohjoismaista saamelaissopimusluonnosta koskien Suomen ministeriötyöryhmä on kommenteissaan peilannut sopimusluonnosta ja sen artikloja YK:n
alkuperäiskansajulistukseen nojautuen. Koska valtiot tietävät,
että tällä julistuksella on hyvin vahvaa suoranaista poliittista
ja välillistä oikeudellista merkitystä, muutamat valtiot kieltäytyivät alunperin hyväksymästä julistusta. Tämä uhkasikin laskea julistuksen kansainvälisoikeudellista arvoa, sillä julistusta
vastustavat valtiot – Kanada, USA, Uusi-Seelanti ja Australia –
ovat juuri keskeisiä valtioita, joiden alueella asuu suuri ryhmä
alkuperäiskansojen edustajia. Sittemmin kaikki nämä valtiot –
vahvan alkuperäiskansojen poliittisen lobbauksen ansiosta –
ovat hyväksyneet tämän maailmanlaajuisen julistuksen. Varauksella suhtaudutaan edelleen itsemääräämisoikeuteen sekä
siitä kumpuavaan vahvaan osallistumisoikeuteen, joka pitkälle
vietynä saattaa johtaa esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuteen rajoittaa luonnonvarojen käyttöä heidän perinteisillä alueillaan.
YK:n alkuperäiskansajulistus tekee juridiikkaa ymmärtävälle täysin selväksi sen, ettei alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus ainakaan tarkoita oikeutta muodostaa omaa valtiota. Kohtalaisen selvää on myös se, että se tunnustaa jonkinlaisen sisäisen itsemääräämisoikeuden autonomian muodossa. Se
tunnustaa, että autonomia tai itse-hallinto on itsemääräämisoikeuden muoto, joka koskee alkuperäiskansojen “sisäisiä” ja
“paikallisia” asioita. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan suoranaisesti rajoiteta paikalliseen päätöksentekoon vaan alkuperäiskansoilla todetaan olevan yleinen oikeus osallistua päätöksiin, jotka voivat vaikuttaa heidän oikeuksiinsa, edustamiensa
instituutioiden kautta. Niinikään valtioiden on neuvoteltava
alkuperäiskansoja edustavien instituutioiden kanssa saadakseen heidän suostumuksensa ennen kuin viranomaiset hyväksyvät tai täytäntöönpanevat oikeudellisia tai hallinnollisia toimia, joilla voi olla kielteisiä vaikutusta alkuperäiskansoihin.
Niin radikaalilta kuin tämä muotoilu kuulostaakin, valtiot
ovat tulkinneet tätä osallistumisoikeutta aika vaatimattomasti. Suomen Pohjoismaista saamelaissopimusluonnosta kommentoineen ministeriötyöryhmän kanta on, ettei osallistumisoikeus voi tarkoittaa ainakaan veto-oikeutta eli oikeutta olla
suostumatta niin että sillä olisi suoranaisia oikeudellisia seuraamuksia.
Suomen Saamelaiskäräjälakia ollaan esitetty muutettavaksi
mm. neuvotteluvelvollisuuden osalta siihen suuntaan, että
neuvotteluissa tulee vahvasti pyrkiä yhteisymmärrykseen ja
saamelaiskäräjien suostumukseen asioissa, joilla on tärkeä ja
suoranainen merkitys saamelaisille. Tämänkin muutosehdotuksen taustalla on YK:n alkuperäiskansajulistuksen tuomat
velvoitteet.
YK:n alkuperäiskansajulistuksen luoma neuvotteluvelvollisuus koskee myös oikeudellisten ja hallinnollisten toimien lisäksi alkuperäiskansojen perinteisillä alueilla sijaitsevien luonnonvarojen käyttämistä. Vaikka luonnonvarojen käyttöä koskeva artikla ei suoranaisesti puhukaan itsemääräämisoikeudesta, luonnonvarojen käyttö on perinteisesti nähty osana
kansojen – käytännössä siis valtioiden – itsemääräämisoikeutta. YK:n alkuperäiskansajulistus vaatii, että valtioiden tulee
neuvotella alkuperäiskansojen kanssa saadakseen alkuperäiskansojen suostumus luononvarojen käyttämiseen. Tämä julistuksen kohta herätti luonnollisesti kaikkein voimakkainta vastustusta. Julistuksen sanamuoto antaakin mahdollisuuden tulkita vaadetta alkuperäiskansojen suostumuksesta “parhaaksi
pyrkimykseksi” eikä ehdottomaksi oikeudeksi.
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Tästä syystä voidaan perustellusti väittää, että YK:n ihmisoikeustoimikunnan mielestä kansojen itsemääräämisoikeus
soveltuu ainakin joiltain osin alkuperäiskansoihin – Suomen
saamelaiset mukaanlukien. Toimikunta on kuitenkin erityisesti painottanut alkuperäiskansojen oikeutta osallistua tehokkaasti heidän perinteisesti käyttämiensä alueiden luonnonvaroja koskevaan päätöksentekoon. Toisaalta yksilövalituksissa
toimikunta on toiminut ihan samalla tavalla – tosin nojautuen
tällöin vähemmistöartiklaan 27, jossa ei puhuta itsemääräämisoikeudesta vaan vähemmistöjen edustajien oikeudesta harjoittaa kulttuuria.
Ihmisoikeuselinten käytäntöjen mukaisesti alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus näyttäisi tarkoittavan jotain perinteisten vähemmistöoikeuksien ja kansojen itsemääräämisoikeuden välimaastosta. Alkuperäiskansojen perinteiset maankäyttömuodot toimivat näin ollen portaana yhtäältä vähemmistön ja toisaalta kansan oikeuksien välillä. Alkuperäiskansamyönteiset ihmisoikeusjuristit mielellään julistavat alkuperäiskansoilla olevan itsemääräämisoikeuden. Kansainvälinen
oikeus on kuitenkin valtiokeskeisessä järjestelmässämme yhtä
kuin valtioiden tahto – valitettavasti riippumatta siitä onko
lopputulos oikeudenmukainen. YK:n ihmisoikeuselinten mielipiteet eivät ole suoranaisesti oikeudellisesti sitovia, mutta
niille voidaan laittaa vahva poliittis-oikeudellinen painoarvo.
Sitä, että valtiot eivät vastusta YK:n ihmisoikeustoimikunnan
itsemääräämisoikeusartiklan soveltamista alkuperäiskansoihin, voidaan pitää positiivisena signaalina siitä, että myös valtiot ovat yhä valmiimpia tunnustamaan alkuperäiskansoilla
olevan jonkinlaisen itsemääräämisoikeuden – kunhan se ei
vaan tarkoita ryhmän oikeutta irrottautua vallalla olevasta valtiojärjestelmästä.

E X T R A

P H I L O S O P H I A M

N U L L A

S A L U S

24 AGON 37-38 23.5.2013
Merkittävää on kuitenkin, että YK:n ihmisoikeustomikunta
uudessa oikeustapauksessaan vuodelta 2009 toteaa, että sellaisilla toimilla, jotka toteutetaan alkuperäiskansojen perinteisesti käyttämillä alueilla ja joilla on huomattavaa heikentävää vaikutusta alkuperäiskansan mahdollisuuteen toteuttaa perinteistä elinkeinoaan kestävästi, pelkkä neuvotteluvelvollisuus ei
riitä vaan tarvitaan alkuperäiskansojen jäsenten suostumus.
Vaikka ihmisoikeustoimikunta ei suoraan viittakaan YK:n alkuperäiskansajulistukseen, on itsestään selvää, että julistuksella on ollut voimakas vaikutus tähän hyvinkin radikaalilta tuntuvaan muutokseen ihmisoikeustoimikunnan linjassa. Myös
Amerikan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut linjan, jonka
mukaan alkuperäiskansojen perinteisesti asuttamien alueiden
luonnonvarojen ulkopuoliseen käyttöön tarvitaan alkuperäiskansan suostumus silloin kun luonnonvarojen käytöstä aiheutunut haittavaikutus on laaja-alainen ja merkittävä alkuperäiskansojen perinteisen maankäytön kannalta. Vähäisemmänkin
käytön johdosta on neuvoteltava hyvässä hengessä tavoitteena
päästä yhteisymmärrykseen.
Alkuperäiskansoja koskeva neuvotteluvelvollisuus on
myös kehittynyt kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Maailmanpankin virallisissa politiikoissa, sillä rahoituslaitokset
ovat huomanneet, että erilaisia projekteja on käytännössä erittäin haasteellista toteuttaa alkuperäiskansojen perinteisillä alueilla, mikäli alkuperäiskansojen jäsenet vastustavat hanketta.
Rahoituslaitosten toimijat ovat myös huomanneet, että alkuperäiskansoilla on usein arvokasta perinnetietoa alueen käyttöä
koskien, ja sitoutuminen kunnioittaa alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia on ainakin periaatteellisella tasolla myös taloudellisesti kannattavaa.
Myös luonnon kestävä käyttö on kytketty yhteen alkuperäiskansojen perinteisen elämäntavan kanssa rahoituslaitosten
politiikoissa. Tämän lisäksi alkuperäisansoja koskevaa neuvotteluvelvollisuutta on edistetty voimakkaasti luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoryhmissä ja lisäpöytäkirjassa.

Pohjoismainen saamelaissopimusluonnos
Pohjoismaat ja niissä asuvia saamelaisia edustavat saamelaiskäräjät ovat aloittamassa neuvottelut Pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta. Sopimusluonnosta on valmisteltu muutaman vuoden ajan sitä varten perustetuissa työryhmissä. Myös
tämä sopimusluonnos on hyvin edistyksellinen. Sen lisäksi että
se antaa hyvin vahvan oikeudellisen aseman jo neuvotteluvaiheessa saamelaiskäräjille, sopimusluonnos tunnustaa saamelaisten itsemääräämisoikeuden. Aivan kuten YK:n alkuperäiskansajulistuksessakin, itsemääräämisoikeus ei ainakaan lähtökohtaisesti tarkoita saamelaisten oikeutta vapaasti päättää
omasta poliittisesta asemastaan. Tämä nimenomainen poliittinen itsemääräämisoikeuden aspekti onkin jätetty pois sopimusluonnoksesta. Ainakin suomalaista oikeusministeriön nimittämää työryhmää kuitenkin hirvitti se, että sopimusluonnoksessa puhutaan saamelaisten itsemääräämisoikeudesta
“kansainvälisoikeudellisten sääntöjen mukaisesti.” Työryhmä
kommentoi myös, ettei saamelaisia voida pitää kansainvälisoikeudellisessa mielessä kansana vaan he ovat alkuperäiskansa,
jonka jäsenet kuuluvat suomen valtioon. Toisaalta sopimusluonnosta valmistelevat saamelaistahot sekä heidän edustajat
ovat painottaneet saamelaisten itsemääräämisoikeuden olevan
yhtenäinen kansojen itsemääräämisoikeuden kanssa eikä mikään sui generis oikeus (erityisoikeus, jota voidaan tulkita eri
tavalla kuin kansojen itsemääräämisoikeutta).

Se mitä sopimusluonnos kuitenkin käytännössä ajaa on
luonnollisesti jotain aivan muuta kuin saamelaisten itsenäistyminen. Käytännössä itsemääräämisoikeudella pyritään turvaamaan saamelaisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan kehitykseensä kansana, säilyttäen kulttuuriset erityispiirteet kuten
kielen ja perinteiset maankäyttömuodot, erityisesti poronhoidon. Näiden asioiden käytännön toteuttaminen vaatii sopimusluonnoksen mukaan erilaisia oikeudellisia ja hallinnollisia
toimenpiteitä, sekä mahdollisuutta osallistua tehokkaasti päätöksentekoon, jolla on suoranaista vaikutusta saamelaisiin.
Sopimusluonnos ajaa YK:n alkuperäiskansajulistuksen tavoin vahvoja maa- ja luonnonvaraoikeuksia. Luonnonvaraoikeuksien kohdalta on merkittävää todeta, että ennen kuin julkiset viranomaiset antavat luvan luonnonvarojen käyttämiseen saamelaisten perinteisesti omistamilla tai käyttämillä
mailla, on viranomaisten neuvoteltava saamelaiskäräjien sekä
niiden saamelaisten kanssa, joita asia suoranaisesti koskee.
Mikäli luonnonvarojen käyttö tekisi mahdottomaksi tai olennaisesti vaarantaisi saamelaisten mahdollisuutta käyttää aluetta kulttuurisesti merkittävällä tavalla, lupaa luonnonvarojen
käyttämiseen ei saa antaa ilman saamelaiskäräjien ja niiden
saamelaisten lupaa, johin asia suoranaisesti vaikuttaa.
Oikeusministeriön asettama työryhmä on nähnyt tämän
velvollisuuden asettavan painetta monenlaisille lainmuutoksille ja menevän pidemmälle kuin mitä tämänhetkinen Suomea
velvoittava kansainvälinen oikeus määrää. Kieltämättä on ongelmallista, kuinka määritellään ne yksittäiset saamelaiset,
joita asia suoranaisesti koskee (tarkoittaen esim. poronhoitajia). Sopimusluonnos lähtee myös siitä, että merkittävän haitan
tapauksissa saamelaisilta on saatava lupa. Siinä mielessä se
menee pidemmälle kuin YK:n alkuperäiskansajulistus, joka
edellyttää “pyrkimystä parhaaseen” luvan saamiseksi, mutta
jättää tulkinnanvaraa siitä, mitä tapahtuu, jos lupaa ei saadakaan. Mikäli saamelaissopimusluonnos tulisi tältä osin hyväksyttyä, mikä tulee olemaan erittäin haastavaa, se edistäisi merkittävästi saamelaisen alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden konkreettista toteutumista juuri niissä kysymyksissä, joita
alkuperäiskansat useimmiten itse pitävät kaikkein merkittävimpinä – ainakin kollektiivisista ihmisoikeuksista puhuttaessa. Luvan saamisen edellytys niissä tapauksissa, jolloin saamelaiselle perinteiselle elinkeinolle koituu huomattavaa negatiivista haittaa on myös linjassa uusimman ihmisoikeuskäytännön kanssa.

Summa summarum – onko saamelaisilla itsemääräämisoikeutta?
Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden vaateen ytimessä on pyrkimys turvata heidän mahdollisuutensa ryhmänä sekä itsenäiseen päätöksentekoon sisäisissä asioissa että tosiasiallinen mahdollisuus osallistua sellaiseen päätöksentekoon, jolla on suoranaisia vaikutuksia heihin. Alkuperäiskansat haluavat tulla tunnustetuksi nimenomaan kansoina, koska
he pitävät itseään kansoina etnisin perustein, ja koska he vaativat kansoille kuuluvaa itsemääräämisoikeutta. Alkuperäiskansojen oikeudet ovatkin kehittyneet pidemmälle kuin vähemmistöjen oikeudet – aiemmin todetun perinteisten maankäyttömuotojen takia. Vaikka alkuperäiskansat itse ovat vaatineet tulla tunnustetuksi kansoina, valtiot eivät pääasiallisesti
edelleenkään halua tunnustaa heitä kansoiksi kansainvälisen
oikeuden merkityksen mukaisesti. Sen sijaan he ovat valmiita
hyväksymään, että alkuperäiskansoilla on “vähemmistökansoina” jonkinlainen itsemääräämisoikeus, joka kuitenkin tar-
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koittaa jotakin muuta kuin mitä kansojen itsemääräämisoikeus
on tarkoittanut perinteisessä siirtomaavaltakontekstissa.
Ottamatta tässä yhteydessä kantaa saamelaisten asemaan
Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä, Suomen valtio on hyvin sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin, kuten KP-sopimukseen ja YK:n alkuperäiskansajulistukseen. Vaikka saamelaisten itsemääräämisoikeuteen ovat ottaneet kantaa muutkin
ihmisoikeuselimet, todeten enemmän tai vähemmän suorasti
saamelaisilla sellaisen olevan, olen keskittynyt tässä kirjoituksessa nimenomaan KP-sopimukseen sen vahvan oikeudellisen
aseman sekä YK:n alkuperäiskansajulistukseen sen vahvan poliittisen painoarvon takia.
Ihmisoikeussopimusten valossa Suomi on hyväksynyt, että
saamelaisilla ja muilla alkuperäiskansoilla on itsemääräämisoikeus, joka tarkoittaa käytännössä jonkinlaista itsehallintoa
tai autonomiaa. Suomi on myös hyväksynyt, että alkuperäiskansoilla, saamelaiset mukaan lukien, on vahvat oikeudet vaikuttaa päätöksentekoon heille merkittävissä asioissa, kuten
luonnonvarojen käytössä. Vaikka Suomi vastusteleekin laajaa
tulkintaa siitä, että alkuperäiskansoilla saattaisi olla jopa vetooikeus luonnonvarojen käyttöä koskien, Suomi ei ole vastustanut YK:n ihmisoikeustoimikunnan tulkintoja KP-sopimuksesta. Kuten mainittu, viimeisimmän oikeuskäytännön mukaisesti ihmisoikeustoimikunta on todennut, että mikäli alkuperäiskansojen perinteisesti käyttämillä alueilla tehdään toimenpiteitä, joista voi koitua merkittävää haittaa heidän perinteiselle elinkeinolleen, jota artikla 27 suojaa, pelkkä neuvotteluvelvollisuus ei ole riittävä, vaan on saatava alkuperäiskansan
suostumus.
Vastaus siihen, onko saamelaisten itsemääräämisoikeus
konkretiaa vai sananhelinää lienee, ettei näistä kumpaakaan.
Alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus on juuri nyt vahvasti
kehittyvä kansainvälisen oikeuden normi. Koska kansainvälinen oikeus on yhtä kuin valtioiden tahto, halusimmepa myöntää sitä tai emme, emme voi rehellisesti väittää, että alkuperäiskansoilla olisi sellainen itsemääräämisoikeus, jonka reunaehdot voisimme yksiselitteisesti määritellä. Tällä hetkellä itsemääräämisoikeus on enemmänkin periaate, jonka pitäisi kuitenkin jollakin tavalla näkyä alkuperäiskansojen oikeudellisessa asemassa sekä valtioiden sisällä että kansainvälisessä päätöksenteossa.
Saamelaisten kohdalla sen tulisi merkitä ainakin maa – ja
luonnonvaraoikeuksien ratkaisemista tyydyttävällä tavalla.
Vaikka ratkaisussa onkin huomioitava myös muut kuin saamelaisten edut, on itsestään selvää, että itsemääräämisoikeuden toteuttaminen edellyttää jonkinlaista ns. positiivista syrjintää eli saamelaisten oikeuksien vahvistamista suhteessa valtaväestöön. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi totesi taannoin Lapin Kansan artikkelissa mielestäni oikeutetusti, että on kummallista, että saamelaisten oikeuksista
puhuttaessa keskitytäänkin nyt valtaväestön oikeuksien turvaamiseen. Suomi on jo kansainvälisten ihmisoikeuksien kautta yksiselitteisesti sitoutunut turvaamaan saamelaisille erityisoikeuksia. YK:n ihmisoikeustoimikunta on todennut useaan
otteeseen, että alkuperäiskansojen oikeuksien turvaaminen
edellyttää ns. positiivista syrjintää eli on luotava erityisiä mekanismeja, joilla alkuperäiskansojen asemaa voidaan parantaa
tavoitteena todellinen yhteiskunnallinen tasa-arvo. Keskustelu
ILO-alkuperäiskansasopimuksen ratifioinnista onkin keskittynyt mielestäni jo liiankin pitkälle siihen, miten muiden paikallisten kuin saamelaisten oikeudet turvataan. On luonnollista,
että tämäkin asia tulee ratkaista. Mutta mikäli saamelaisilla ei
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ole minkäänlaista päätösvaltaa perinteisten saamelaisalueiden
käytöstä ja hallinnasta, ei itsemääräämisoikeus toteudu millään tavalla. Silloin se jää käytännössä sananhelinäksi, vaikka
Suomi on tehnyt konkreettisia sitoumuksia tämän oikeuden
edistämiseksi.
Myös YK:n rotusyrjintäkomitea on antanut Suomelle vastikää suosituksen parantaa saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista saamelaismääritelmässä ja saamelaiskäräjien
vaaliluettelon täydentämisessä. Muutamaa vuotta aiemmin
sama komitea totesi Suomen katsantokannan liian rajoittavaksi sen määrittämiseen, ketä voidaan pitää saamelaisena, ja korosti itseidentifikaatiota. Tämän jälkeen Korkein Hallinto-oikeus (KHO) teki päätöksen, jossa se hyväksyi muutaman sellaista jäsentä saamelaiskäräjien rekisteriin, joita saamelaiskäräjät ei hyväksynyt. Uudessa suosituksessa rotusyrjintäkomitea on ottanut huomioon YK:n alkuperäiskansajulistuksen
sekä erityisesti itsemääräämisoikeuden merkityksen sen suhteen keitä on pidettävä saamelaisina. On selvää, että alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden tulee tarkoittaa myös
ryhmän oikeutta päättää jäsenistään, oikeudellisten säännösten ja tasapuolisuuden mukaisesti. Itsemääräämisoikeus luo
alkuperäiskansoille myös velvollisuuksia, kuten velvollisuuden noudattaa syrjimättömyysperiaatetta. Saamelaismääritelmää pohtivat nyt useat tahot Suomessa KHO:sta tutkijoihin ja
“statuksettomiin saamelaisiin.” Asiasta keskustelua voidaan
pitää tärkeänä, ja mielipiteen ilmaisu on jokaisen perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Vaikka kysymys onkin monisyinen ja
kuumia tunteita herättävä, mielestäni asiaa ei voida kuitenkaan kestävästi ratkaista muuten kuin saamelaisten itsensä
keskuudessa. Ylhäältä ja ulkopuolelta tulevat säännöt eivät voi
olla lopullinen ratkaisu, kun puhutaan alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Saamelaisten oikeudet ja
niistä syntyvät velvollisuudet kulkevat kuitenkin käsi kädessä.
Valta luo vastuuta – niin Suomen valtiolle kuin saamelaisillekin.
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S AAMELAISMÄÄRITELMÄSTÄ
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0. Johdatus
Tässä kirjoituksessa termillä saamelainen tarkoitetaan etnisiä saamelaisia ja termillä lappalainen, ellei
toisin ole ilmoitettu, vanhoissa asiakirjoissa lappalaisiksi merkittyjä henkilöitä, jotka olivat tiettyjen elinkeinojen harjoittajia eivätkä välttämättä etnisiä saamelaisia. Termin suomalainen monitulkintaisuuden
vuoksi käytän tässä muistiossa termiä etninen suomalainen henkilöistä, jotka sukuyhteisönsä ja kielensä
puolesta kuuluvat muihin kuin saamelaisiin. Etnisten
ryhmien vastakkainasettelussa käytän tämän vuoksi
tavallisesti termejä etninen suomalainen ja etninen
saamelainen.
Kirjoituksessa osoitan, että nykyisen saamelaismääritelmän kriteerit ovat joko vaikeasti todennettavina tai harhaanjohtavina kyseenalaisia. Saamelaismääritelmän tarkoituksena on rajata se ryhmä yksilöitä, joita saamelaiskäräjälaki koskee ja jotka ovat
saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon piirissä ja oikeutettuja osallistumaan siihen. Tarkastelen lyhyesti
myös saamelaismääritelmää ja sen yhteyteen kuuluvia kansainvälisiä asiakirjoja ja niitä käsittelevää kirjallisuutta.
1. Taustaa
Saamelaismääritelmästä saattaa tulla koko saamelaiskäräjien legitimiteettikysymys. Saamelaisilla on
alkuperäiskansana perustuslaissa suojattu oikeus ylläpitää kieltään ja kulttuuriaan, ja samaan tähtäävät
myös eräät kansainväliset sopimukset ja julistukset.
Kielen ja kulttuurin ylläpitoa koskeva itsehallinto
turvataan saamelaiskäräjälain mukaisesti. Lain kirjaimen ja hengen toteutumisen kannalta on tärkeää,
että niillä, jotka saamelaiskäräjillä päättävät kielen ja
kulttuurin ylläpitämistä koskevista asioista ja tekevät
niistä esityksiä, on omakohtainen yhteys saamen kieleen ja saamelaisten kulttuuriin, ja että he kuuluvat
etnisiin saamelaisiin. Muussa tapauksessa instituutio
menettää legitimiteettinsä. Siksi saamelaismääritelmän luonnetta ja ylipäätään mahdollisuutta tulee arvioida mahdollisimman monelta kannalta.
Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa valmisteltiin
v. 1972 mietintönsä antaneen saamelaiskomitean työnä, jossa ehdotettiin perustettavaksi edustuksellinen
elin ja sen tueksi hallinto. Tässä vaiheessa oli itsestään selvää, että tulevan edustuksellisen elimen, saamelaisvaltuuskunnan ja sittemmin saamelaiskäräjien,

vaaleihin voisivat osallistua
vain
etniset
saamelaiset,
joiden henkilöllisyys
oli
tuonnempana
selostettavalla
tavalla selvitetty hieman aikaisemmin.
1990-luvun
Sevtil-Piäkká
alussa, ensin
Saamenkielen ja saamelaiskulttuurin
Enontekiöllä ja
emeritusprofessori
Inarissa, sittemmin myös
muualla, henkilöt, jotka eivät kuuluneet etnisten saamelaisten sukuyhteisöihin, alkoivat hakeutua saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, ja saamelaismääritelmän
uudistamisen tarpeellisuus kävi ilmeiseksi. Määritelmä laadittiin, ja se kirjattiin lakiin saamelaiskäräjistä.
Määritelmän ongelmallisuus on selvinnyt vasta vähitellen, ja nyt on selvää, että tämän lainkohdan soveltaminen on vastoin saamelaiskäräjien ilmaisemaa saamelaisten tahtoa mahdollistanut muidenkin kuin etnisten saamelaisten pääsemisen vaaliluetteloon. Tämä
on legitimiteettikysymyksen ydin. Jos kulttuuri-itsehallinto siirtyy vähitellen muille kuin etnisille saamelaisille, se menettää legitimiteettinsä saamelaisten
kieltä ja kulttuuria ylläpitävänä ja kehittävänä instituutiona. Legitimiteettinsä menettänyt instituutio tulee lakkauttaa.
Alkuperäiskansa on etninen ryhmä, joka on tietynlaisessa oikeudellisessa ja poliittis-hallinnollisessa tilanteessa.
Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro
169 mukaan alkuperäiskansan tuntomerkit ovat
(1) läsnäolo tietyllä maantieteellisellä alueella ennen muita väestöryhmiä ja erityisesti ennen nykyistä
valtaväestöä,
(2) alisteinen asema suhteessa nykyiseen valtaväestöön,
(3) sosiaalinen, kulttuurinen ja poliittinen omaleimaisuus,
(4) jatkuvuus alkuperäisyyden tilasta nykypäivään,

Kuva:Wikipedia
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Motto: Jos joku perustelee esivanhemmillaan kuuluvansa johonkin etniseen ryhmään, hän
ei ole elävän etnisen ryhmän jäsen. Etninen ryhmä on hänelle historiaa eikä nykyisyyttä, eikä
kukaan voi olla entisaikaisen ryhmän jäsen.
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Saamelainen. Saamelaisella tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen:
1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen
kielen ensimmäisenä kielenään; tai
2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka
on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi
maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka
3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on
merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.
Oikeuskäytännössä tärkeimmäksi kriteeriksi nykyisessä saamelaismääritelmässä on noussut subjektiivinen itseidentifikaatio, ja sen jälkeen tulevat vaihtoehtoisina yksilöä koskevat ns. objektiiviset kriteerit
kieli (ja sen mukana kulttuuri), oikeudellinen tausta
ja polveutuminen. Jos näistä objektiivisista kriteereistä yksi täyttyy, henkilö on nykyisen lain tarkoittamassa mielessä saamelainen. Myöhemmin selostettavalla tavalla kriteereistä itseidentifikaatiokriteeri ja
kielikriteeri (1.) tietyiltä osin ovat tulkinnanvaraisina
kyseenalaisia, ja asiakirjakriteeri (2.) taas lakiin kirjatussa muodossa harhaanjohtava. Kriteeri 3 perustuu
edellisille ja on siksi kyseenalainen.
Tulevassa saamelaismääritelmässä voidaan väljimmillään lähteä siitä, että kaikki, jotka täyttävät mainituista etnisen ryhmän kriteereistä kolmannen (sukulaisuussuhteet) sekä neljännen ja viidennen (yksilön
ja ryhmän itseidentifikaatio), ovat määritelmän piirissä.
Sen sijaan polveutuminen jostain tietystä henkilöstä tekisi saamelaisuudesta perinnöllisen oikeuden,
ja silloin se ei enää määrittele etnistä ryhmää. Viranomaisluetteloiden merkinnät ovat myöhemmin selostettavalla tavalla mielivaltaiset. Jotta saamelaismääritelmän piiriin kuuluvat henkilöt pysyisivät edes väljänä alkuperäiskansan käsitteen mukaisena etnisenä
ryhmänä, ei yksilön polveutumista tietystä henkilöstä
tule ottaa saamelaisuuden kriteeriksi. Jos määritelmä
katsotaan tarpeelliseksi, tulisi siinä lähteä etniseen
yhteisöön kuulumisen tunnusmerkeistä. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että henkilön etninen
yhteisö ei ole maantieteellinen käsite ja että hän voi
asua erillään etnisen yhteisön muista jäsenistä.
2. Nykyisen saamelaismääritelmän ongelmia
Jo nykyinen saamelaismääritelmä uhkaa saamelaisia etnisenä ryhmänä ja assimiloi heidät vähitellen
suomalaisiin lähentämällä saamelaisväestön kielellistä ja kulttuurista painopistettä valtakunnan muuhun
väestöön. Suomen perustuslain ja saamelaiskäräjälain
sekä kansainvälisten sopimusten ja julistuksen tarkoituksena on kuitenkin ylläpitää alkuperäiskansan
kieltä ja kulttuuria eikä assimiloida tällaista kansaa
muihin kansoihin.
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(5) väestöryhmän kollektiivinen itseidentifikaatio
alkuperäiskansaksi ja
(6) erityinen suhde tietyn maantieteellisen alueen
maahan ja luonnonvaroihin.
Etniset saamelaiset ovat selvästi alkuperäiskansa
myös tämän sopimuksen perusteella, ja saamelaiset
eroavat siltä kannalta naapureina asuvista lappilaisista ja peräpohjalaisista, jotka ovat maan valtaväestöä
ja etnisiä suomalaisia. Huomattakoon, että yleissopimus ei koske tuhoutuneita alkuperäiskansakulttuureja eikä vallassa olevia väestöryhmiä. Yleissopimuksen
perusteella ei voi myöskään ratkaista, kuuluuko tietty
yksilö alkuperäiskansaan (ks. erityisesti Martin Scheinin: Ihmisen ja kansan oikeudet — kohti Pohjoismaista
saamelaissopimusta. Lakimies 1/2006, s. 27–41). Yleissopimuksen tarkoituksena on lisäksi turvata alkuperäiskansojen säilyminen erillisinä etnisinä ryhminä.
ILO 169 -sopimus ei ole taannehtiva, joten se ei
koske ennen sopimuksen hyväksymistä vallinneissa
olosuhteissa eläneitä kansanryhmiä eikä näiden kansanryhmien oikeuksia. Näin ollen ei voida ajatella,
että henkilön esivanhemman kuulumisella johonkin
kansanryhmään voitaisiin perustella henkilön oikeuksia sopimuksen hyväksymisen jälkeen vallitsevissa olosuhteissa. Sopimuksessa mainitut oikeudet
eivät myöskään ole perinnöllisiä.
Alkuperäiskansojen oikeuksia on samansuuntaisesti määritelty YK:n julistuksessa vuodelta 2007. Julistuksen artiklan 33 kohta 1. kuuluu:
Alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä omasta
identiteetistään tai jäsenyydestään tapojensa ja perinteidensä mukaisesti. Tämä ei heikennä alkuperäiskansoihin kuuluvien yksilöiden oikeutta saada asuinvaltioidensa kansalaisuus.
Kokoavasti voidaan sanoa, että etnisen ryhmän jäsenellä on ideaalitapauksessa seuraavat, etniseltä yhteisöltä perityt tunnusmerkit:
1) kulttuuri,
2) kieli,
3) sukulaisuussuhteet etnisen ryhmän muihin jäseniin,
4) tietoisuus etnisen ryhmän muista — ei välttämättä kaikista — jäsenistä, sekä
5) muiden — ei välttämättä kaikkien — etnisen
ryhmän jäsenten tietoisuus ryhmän jäsenestä.
Voimassa olevassa saamelaismääritelmässä ei ole
näin tiukkoja kriteereitä, vaikka määritelmä on samansuuntainen. Lainsäätäjällä ei vuoden 1995 tilanteessa ole ollut riittävää tietoa kansainvälisen ihmisoikeustilanteen ripeästä kehityksestä alkuperäiskansan määrittelyä koskevassa asiassa, ja jos onkin ollut,
tieto on sivuutettu. Tämä koskee erityisesti etnisen
ryhmän olemusta ja koherenssia. Tämän vuoksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on lopulta hyväksytty
muiden kuin saamelaisten päätöksellä muitakin kuin
etnisiä saamelaisia.
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2.1 Polveutumiskriteerit
Polveutumiskriteerit (nykymääritelmässä nrot 2 ja
3) ovat seurauksiltaan arvaamattomia, ja niiden soveltaminen tekee etnisistä saamelaisista nopeasti pienen vähemmistön saamelaiskäräjien vaaliluettelossa,
sillä vanhoihin asiakirjoihin lappalaiseksi merkityt
henkilöt eivät välttämättä ole olleet etnisiä saamelaisia. Asiakirjamerkintöjen nojalla ei voida luotettavasti selvittää, onko henkilö saamelainen, polveutuuko
henkilö etnisestä saamelaisesta tai kuuluvatko henkilön jälkeläiset johonkin tiettyyn etniseen ryhmään.
2.1.1 Lappalainen yleiskielen sanana ja oikeudellisena käsitteenä
Oikeudellinen termi lappalainen on tunnettu lainsäädännössä jo keskiajalta lähtien. Viimeksi se sisällytettiin lakiin, kun säädettiin v:n 1923 luonnonsuojelulakia, joka oli voimassa vuoteen 1996.
Kameraalioikeuden ja maanjaotuksen käsitteenä
sananmuodoksi vakiintui verolappalainen. Valtio oli
vahvistanut v:n 1695 verollepanossa Kemin Lapin alkuperäisen maanjaotuksen, joka perustui lapinkyliin ja
veromaihin. Tämän rinnalle alkoi samanaikaisesti
syntyä (uudis)tiloihin perustuva maanjaotus, jossa lapinveromaille alettiin perustaa uudistiloja virallisissa katselmuksissa sekä uudisasukkaille että verolappalaisille itselleen, joita ei enää tilan perustamisen
jälkeen nimitetty (vero)lappalaisiksi. Nimitykset lappalainen ja (uudis)tilallinen olivat luonteeltaan oikeudellisia, ja niillä viitattiin henkilön elinkeinoon ja
elämäntapaan eikä etniseen ryhmään.
Huomattavalla osalla Suomen maaseutuväestöstä
on tällaisia lappalaisia esi-isiä, pohjoisessa enemmän
kuin etelässä. Polveutumisen todistelu tosin vaikeutuu, mitä etelämmäs mennään, mutta lappalaisista on
Keski- ja Itä-Suomesta saakka asiakirjatietoja ja lounaisinta Suomea lukuunottamatta tietoja paikallisessa suullisessa historiaperinteessä. Olettaisin, että ainakin saamelaisalueen eteläpuolelta aina Kainuuta
myöten voidaan sukuselvityksin löytää lappalaisiksi
merkittyjen henkilöiden jälkeläisiä.
Saamen kielestä peräisin olevaa lainasanastoa ja
paikannimistöä on dokumentoitu Etelä-Suomea myöten, ja myös niiden perusteella on kohtuullista olettaa, että lappalaisiin on joskus kuulunut saamenkielistä väestöä ja etnisiä saamelaisia lähes koko Suomessa. Myöhempien olosuhteiden valossa on ilmeistä, että lappalaisten joukossa oli jo varhain myös suomenkielistä väestöä ja etnisiä suomalaisia.
Nykyisen saamelaisalueen eteläpuolella asuneet
lappalaiset — ovatpa he olleet saamelaisia tai suomalaisia — assimiloituivat elinkeinoiltaan ja muutenkin
ympäröivään väestöön, ja myös etnisten saamelaisten jälkeläisistä — joita vanhojen asiakirjojen lappalaisissa toki on ollut — tuli kieleltään ja kulttuuriltaan suomalaisia, joilla ei enää ollut tietoisuutta kuulumisesta samaan etniseen ryhmään assimiloitumatta
jääneiden saamelaisten kanssa. Näitä assimiloitumat-

ta jääneitä kutsuttiin lappalaisiksi aina 1960-luvulle
saakka, jolloin etninen nimitys saamelainen tuli suomen kieleen vanhan nimityksen tilalle. Assimiloituneiden jälkeläiset taas eivät kutsuneet itseään lappalaisiksi, mutta lappalaiset olivat paikallisperinteessä
läsnä kadonneena kansana, kun selitettiin sellaisia
vanhan asutuksen merkkejä kuin kotasijoja, liesiä,
kalmistoja ja paikannimiä. Samankaltaista lappalaisperinnettä on toki olemassa Etelä-Suomea myöten.
Termi lappalainen on ongelmallinen, sillä se edustaa asiayhteydestä riippuen pääasiallisesti kahta käsitettä. Sillä tarkoitetaan toisaalta
1) etnistä ryhmää eli niitä, joita nykyään kutsutaan saamelaisiksi. Vielä 1950-luvulla tätä etnistä
ryhmää kutsuttiin yleisesti lappalaisiksi, mutta v:n
1952 Saamelaisasiain komitean suosittelema nimitys
saamelainen yleistyi 1980-luvulla lähes yksinomaiseksi.
Toisaalta lappalainen on
2) oikeudellis-hallinnollinen termi ja tarkoittaa
asiakirjoissa henkilöä, joka kuuluu lapinkylään eikä
ole tilallinen tai uudistilallinen.
Asiakirjoihin lappalaiseksi merkitty ei välttämättä ole ollut saamelainen eikä (uudis)tilallinen välttämättä suomalainen. Näin asiakirjoihin lappalaiseksi
merkityn henkilön jälkeläisetkään eivät välttämättä
ole tai ole olleet saamelaisia, eikä lappalaismerkintää
voida käyttää saamelaisuuden kriteerinä. Juridisen ja
etnisen termin eroa ei aina ymmärretä, vaan ne menevät esim. julkisuudessa olevassa keskustelussa sekaisin varsinkin niin, että juridinen termi pyritään
näkemään etnisenä terminä. Sama koskee jossain
määrin myös historian- ja oikeustieteellistä tutkimusta, jossa ei myöskään aina tehdä selvää eroa juridisen
ja etnisen termin välillä.
Termin lappalainen kolmannen ja uusimman tarkoitteen, asiakirjoihin lappalaiseksi merkityn henkilön
jälkeläinen, jätän tässä yhteydessä irrelevanttina lähemmin käsittelemättä. Heitä kutsutaan myös uuslappalaisiksi. Saamelaista identiteettiä nämä henkilöt
eivät ole perineet sukuyhteisöltään, eikä heitä voi siltäkään kannalta katsoa saamelaisiksi. On myös epäselvää, ovatko heidän lappalaisiksi merkityt esivanhempansa ylipäätään olleet etnisiä saamelaisia.
Kansankielessä sanalla lappalainen on tarkoitettu
yleisesti myös poronhoidolla, kalastuksella tai metsästyksellä elänyttä/elävää henkilöä. Etnisesti suomalaisia poromiehiä on voitu nimittää lappalaisiksi havaintojeni mukaan ainakin Sodankylässä ja Savukoskella, ja jos etninen saamelainen on siirtynyt pois
mainituista elinkeinoista, on esim. Enontekiöllä voitu todeta, että hän ei ole enää lappalainen.
2.1.2 Oikeudellisen käsitteen lappalainen ekstensio
Kehitys johti siihen, että oikeudellisen käsitteen
lappalainen ekstensio 1800-luvun lopulla supistui
niin, että se on tarkoitti vain etnisiä saamelaisia, ja
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viranomaisluetteloissa mainitusta henkilöstä on mielivaltainen kriteeri eikä kuulu lakiin.
Myöskään sellaisessa hypoteettisessa tapauksessa,
jossa lappalaiseksi merkityn henkilön voidaan todistaa olleen etninen saamelainen, lappalaiskriteerin
ajallista ulottuvuutta ei voi ajatella pitemmäksi kuin
nykyisen saamelaismääritelmän muiden kriteerien,
joiden tarkoituksena on rajata sen piiriin vain ne
henkilöt, joilla on omakohtainen yhteys saamen kieleen ja saamelaiseen kulttuuriin. Nykyisessä määritelmässä tämä yhteys ulotetaan neljän polven taakse,
mutta näin kauas omakohtainen yhteys ulottuu kuitenkin vain harvoissa tapauksissa. Yhteyden ulottuvuus tulisi rajata sellaiseen isovanhempaan tai tämän
vanhempaan, joka on elossa vaaliluetteloon hakeutuvan tullessa esim. kouluikään.
Viimeaikaisessa kotimaisessa tutkimuskirjallisuudessa (esim. Enbuske, Joona, Sarivaara) varsinkin käsitteet (viranomaisluetteloiden) lappalainen ja (etninen) saamelainen on sekoitettu toisiinsa. Tästä seuraa, että etnisyyttä koskevia johtopäätöksiäkään ei
voi pitää valideina.
2.1.4 Assimilaation etniset seuraukset: saamelaiset ja suomalaiset
Nykyisen saamelaisalueen eteläpuolella asuneet
saamelaiset ovat assimiloituneet asuinseutunsa muuhun väestöön ja heidän jälkeläisistään on tullut lappilaisia, peräpohjalaisia, koillismaalaisia, kainuulaisia ja
muita asuinmaakunnan mukaisesti.
Assimilaation tuloksena syntynyttä vastakohtaa
etnisten ryhmien välillä kuvaa hyvin Savukosken Seitajärveltä kotoisin olevan Heli Saarisen puheenvuoro
Inarissa loppuvuodesta 2012 pidetyssä seminaarissa:
“Saarinen harmitteli sitä, että hänen perhepiirissään
kukaan ei tiennyt, saatikka puhunut, lappalaisuudesta mitään” (Inarilainen 5.12.2012, s. 5). Tämä johtuu
osaltaan siitä, että termi lappalainen ei tarkoittanut
alun perin etnistä ryhmää vaan oikeudellista asemaa
elinkeinonharjoituksessa, ja (uudis)tilallisiksi ryhtyneillä tällaista oikeudellista asemaa ei ollut.
Savukoskella saamelaisen identiteetin voidaan kielellisten kriteerien perusteella olettaa kadonneen viimeistään 1800-luvun puoleenväliin mennessä kuten
muissakin pohjoisen kunnissa, joiden asukkaat identifioituivat läänin muihin etnisiin suomalaisiin ja
erottuivat myös identiteettinsä kautta etnisistä saamelaisista.
Jakob Fellmanin todistuksen mukaan 1820-luvulla
Kyrön kylä (nykyinen Ivalo), jonka asukkaista osa oli
ilmeisesti saamelaistaustaisia, oli “kuin suomalainen
siirtokunta” ja sen asukkaat “suomalaisia pukuineen
päivineen”. Etnisesti suomalaisessa kylässä saamea ei
käytetty yhteisön kielenä, ja kylän asukkaat identifioituivat etnisiksi suomalaisiksi erotukseksi ympäröivistä saamelaisista. Kylän olivat perustaneet alueelle muuttaneet, Kyrö-nimiset etniset suomalaiset.
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näin ollen lappalaiseksi merkityt henkilöt olivat käytännössä kaikki etnisiä saamelaisia. Tästä huolimatta
silloisissakaan taikka myöhemmissä asiakirjoissa lappalainen ei ollut etninen vaan juridis-hallinnollinen
termi.
Kaikki sellaiset nykyisin elossa olevat henkilöt,
jotka on asiakirjoissa merkitty lappalaisiksi, ovat saamelaiskäräjien vaaliluettelossa. Kun asiakirjamerkintöjen aikarajaksi ehdotettiin nykyisen lain valmistelussa vuotta 1875, tämä johtui siitä, että tuolloin kaikki viranomaisluetteloon lappalaisiksi merkityt henkilöt olivat myös etnisiä saamelaisia ja nykyisten etnisten saamelaisten esivanhempia. Tästä ei voi kuitenkaan tehdä
sitä johtopäätöstä, että kaikki myös ennen vuotta 1875
lappalaisiksi merkityt henkilöt olisivat olleet etnisiä
saamelaisia. Lappalaisia ei enää tuona aikana ollut
saamelaisalueen eteläpuolella, vaan siellä harjoitettiin
tyypillisesti lappilaista ja peräpohjalaista maatilataloutta paikallisine sivuelinkeinoineen, joihin kuuluivat
esim. poronhoito ja kalastus.
Viranomaisluetteloiden merkintöjä on kuitenkin
mielivaltaista käyttää saamelaismääritelmän kriteerinä, sillä sekä lappalaiseksi ja (uudis)tilalliseksi merkityt henkilöt saattoivat kuulua kumpaan tahansa kansanryhmään, etnisiin saamelaisiin tai etnisiin suomalaisiin, eikä merkintä siis viitannut henkilön kansallisuuteen missään vaiheessa, ei myöskään v. 1875 tai
sen jälkeen.
Viimeisen kerran lappalaisia koskevia asiakirjamerkintöjä on tehty v. 1968 henkikirjaan. Henkikirjassa “lappalaisten kylään” merkityistä henkilöistä ja
heidän jälkeläisistään elossa olevat ovat kaikki saamelaiskäräjien vaaliluettelossa.
2.1.3 Asiakirjojen lappalainen suhteessa etnisiin ryhmiin
Korostan vielä, että samoin kuin (uudis)tilallinen,
myös lappalainen oli asiakirjoissa oikeudellinen käsite. Tilallisten joukossa oli myös etnisiä saamelaisia ja
lappalaisissa oli myös etnisiä suomalaisia.
Saamelaismääritelmää ei voi legitiimisti ulottaa etnisiin suomalaisiin.
Jos saamelaismääritelmään otettaisiin kriteeriksi
polveutuminen jostain viranomaisluettelossa olevasta
henkilöstä, tämän kuuluminen etnisiin saamelaisiin
tulisi voida selvittää luotettavasti eikä todennäköisyyksiin perustuen. Tämä koskee sekä lappalaisiksi
että (uudis)tilallisiksi merkittyjä henkilöitä. Kummassakin tapauksessa kohdataan nähdäkseni ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Lisäksi tulee pitää mielessä, että
ILO 169 -sopimus ei koske ennen sopimuksen hyväksymistä vallinneita olosuhteita eikä sillä voida perustella tuolloin eläneiden kansanryhmien (eikä niiden
jäsentenkään) oikeuksia, ja että sopimuksessa määritellyt oikeudet eivät periinny yksilöltä toiselle.
Lappalaisiksi merkittyjen, nyt jo kuolleiden henkilöiden etnistä identiteettiä on käytännössä mahdotonta selvittää luotettavasti, ja siksi polveutuminen
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Asiakirjoissa lappalaisiksi merkittyjen suomalaiset
jälkeläiset ja muut pohjoisimmat suomalaiset etsivät
nyt itselleen uutta identiteettiä, kun vanha lappilainen ja peräpohjalainen identiteetti vähitellen 1960luvun jälkeen unohtui (vrt. Veli-Pekka Lehtola: Rajamaan identiteetti. Lappilaisuuden rakentuminen 1920ja 1930-luvun kirjallisuudessa. Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura 1997). Tämä oli seurausta siitä,
että saamelaiseksotiikka levitettiin läänin eteläosiin
saakka yli koko Lapin ja Peräpohjolan maakuntien.
Taustatekijänä voidaan mainita myös, että uuden
pohjoisimman läänin nimeksi tuli v. 1938 Lapin lääni
eikä Lapin ja Peräpohjolan lääni, kuten oli alun perin
ehdotettu. Lappalaiset esi-isät — olipa näiden joukossa etnisiä saamelaisia tai ei — eivät kuitenkaan tee
Lapin ja Peräpohjolan suomalaisista etnisiä saamelaisia esim. Kittilässä, Sodankylässä ja Savukoskella eivätkä Muoniossa, Kolarissa, Sallassa ja Koillismaallakaan, jotka sijaitsivat viimeisen ns. lapinrajan eteläpuolella.
Saamelaisten assimiloitumisprosessia voidaan
melko tarkasti seurata 1600-luvulta 1800-luvun puoliväliin saakka historiallisten lähteiden avulla. 1800luvun puoleen väliin mennessä assimiloituminen oli
saavuttanut suurin piirtein Enontekiön ja Inarin etelärajan, ja Kittilästä Sallaan ulottuvan alueen vanha
saamelaisväestö oli suomalaistunut. Viimeiset alueella puhutun keminsaamen puhujat kuolivat 1800-luvun puolivälissä, ja täytyy olettaa, että saamen kieltä
ei enää 1700-luvun lopun jälkeen opittu äidinkielenä
ja että alueen paikallisyhteisöjen kieleksi oli viimeistään 1700-luvun puolen välin jälkeen tullut suomen

kieli, joka on heijastanut näiden yhteisöjen etnistä
identiteettiä.
1600-luvun jälkipuoliskolla Pohjanmaan ja Lapin
raja oli vielä etninen raja, joka kulki Kuusamon lapinkylien länsipuolelta Simojärveen, sieltä Kemijärveen
ja sitten Sodankylän ja Kittilän etelärajaa, Kittilän
länsirajaa ja Enontekiön etelärajaa myöten Sonkamuotkaan nykyisen Enontekiön ja Muonion rajan
läntiseen päätepisteeseen.
Tämän rajan pohjois- ja itäpuolella asuneet lappalaiset olivat todennäköisesti alun perin käytännössä
etnisiä saamelaisia. Tästä ovat todistuksena näiden
seutujen runsas saamelaisperäinen paikannimistö,
suomalaismurteiden sanasto ja säilyneet tiedot Sallassa, Savukoskella, Kemijärvellä ja Sodankylässä puhutuista saamen kielen varianteista; Kuusamon saamen kielestä ei ole säilynyt dokumentteja, ja täytyy
olettaa sen viimeisten puhujien kuolleen jo 1700-luvun kuluessa. Sallasta, Savukoskelta ja Sodankylästä
on tietoja vielä 1800-luvulta, mutta vuosisadan puoleenväliin mennessä näyttävät viimeisetkin saamenpuhujat kuolleen. Samalla saamelaisen identiteetin
viimeiset orgaaniset rippeet katosivat, ja näiden seutujen väestö identifioitui suomalaiseksi, kuten seuraavassa selostettu Sodankylän pohjoisosien tilanne
1800-luvun lopulla todistaa.
Saamelaisalue nimittäin laajeni etelään, kun Sodankylän pohjoisimpaan osaan Sompioon muutti saamelaisia, pääasiassa Enontekiöltä ja Norjan puolelta
Koutokeinosta. Tulokkaiden ja kanta-asukkaiden välillä oli selvä etninen raja. Kanta-asukkaat käyttivät
saamelaisista tulokkaista nimitystä lapinkiehnat ja tulokkaat taas suomalaisista alkuperäisasukkaista nimi-
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si voi kuulua alkuperäiskansaa rajaavaan saamelaismääritelmäänkään sukuhistoriallisesta merkityksestään huolimatta.
On selvää ja hyväksyttyjen kansainvälisten periaatteiden mukaista, että etnisen ryhmän jäsenyydestä
päättäminen tulee olla ryhmän omissa käsissä, eikä se
kuulu ulkopuolisille. On harkittava myös sitä, pitäisikö tälle päätäntävallalle asettaa rajat vai ei. Oma näkemykseni on, että lakiin voidaan sisällyttää tätä harkintaa koskevat ohjeet, vaikka objektiivista määritelmää ei annettaisi. Tällöin tulee ottaa huomioon kohdassa 2.2 käsiteltävät näkökohdat.
2.1.5 Assimiloitumisprosessin luonne
1800-luvulla päättynyt kielellinen assimiloitumisprosessi oli vapaaehtoinen ja perustui sosiaaliseen
tarkoituksenmukaisuuteen eikä kielenvaihto ollut,
kuten usein väitetään, pakottamisen seurausta. Suomen suuriruhtinaskunnan pohjoisilla alueilla entisissä Lapin ja Peräpohjolan maakunnissa kansallisvaltion ideaa toteuttava ja suomen kieltä korostava kansanopetus alkoi vasta kielenvaihdon jälkeen 1800-luvun lopulla ja assimiloivaksi tekijäksi se nousi paljon
myöhemmin, kun opetusviikkoja lisättiin ja asuntolalaitos aloitti toimintansa. Hallinnon kieli oli vielä pitkälle 1800-luvulle ruotsi eikä suomi, joten sekään ei
voinut olla pakottava tekijä 1700-luvulle ajoittuvassa
kielenvaihdossa.
Suomen kielen juurruttamiseksi kiivailevia pappeja on toki kirkon piirissä ollut jo 1600-luvulla ja sen
jälkeenkin, mutta kirkon vaikutus arkielämään on
ollut vähäinen, eikä esim. Johannes Pictorius innokkuudestaan huolimatta onnistunut 1600-luvulla saamaan inarinsaamelaisia luopumaan kielestään, vaik-
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tystä láddeguihllut. Saamenkielistä nimitystä on vaikea kääntää, mutta sen alkuosa on samaa kantaa kuin
suomalaista tarkoittava nimitys láddelaš, josta pohjoisen suomeen on tullut nimitys lantalainen. Saamen
sanan taustalla on puolestaan skandinaavisten kielten
sana land/lant- ’maa’. Saamenkielisen sanan láddeguihllut merkitys ja tunnearvo on suunnilleen sama
kuin vastaavan suomenkielisen sanan. Nimitysten lapinkiehnat ja láddeguihllut rinnalla olivat Sompiossa
käytössä myös neutraalimmat nimitykset lappalainen
saamelaista ryhmää tarkoittamassa ja láddelaš (tai
suomenkielisessä puheessa lantalainen) taas suomenkielistä ryhmää tarkoittamassa. Paikallisesta suomenkielisestä asutuksesta käytettiin myös saamenkielistä
nimitystä dállu, joka tarkoittaa alun perin maataloa.
Yksittäisiä saamenkielisiä henkilöitä tai perheitä
on asunut myös saamelaisalueen eteläpuolella, mutta
saamelaisaluetta 1970-luvulla määriteltäessä näitä ei
otettu huomioon.
Jos oletetaan, että saamelaisalueen eteläpuolella
asuneista lappalaisista osa oli etnisiä saamelaisia, siitä seuraa, että nykyisellä suomalaisväestöllä on saamelaisia esi-isiä. Toisaalta myös monella saamelaissuvulla tiedetään olevan suomalaisia esi-isiä, joiden jälkeläiset kasvoivat saamenkielisiksi ja saamelaiseen
kulttuuriin niissä yhteisöissä, joihin nämä suomalaiset asettuivat.
Polveutumista jostain tietystä henkilöstä ei siis voi
pitää saamelaisuuden eikä suomalaisuuden kriteerinä, eikä kumpaakaan etnistä ryhmää, sen kummemmin pohjoisen suomalaista kuin saamelaistakaan,
voida määritellä polveutumisen perusteella. Yksilön
polveutuminen jostain tietystä henkilöstä ei sen vuok-
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ka nämä tunnetusti edistyivätkin kiitettävästi suomen kielen taidossa.
Ruotsin valtakunnan politiikkana oli joka tapauksessa tukea saamenkielistä sananjulistusta, ja tästä
ovat konkreettisena todisteena lukuisat julkaisut:
1800-luvun loppuun saakka saamenkielinen kirjallisuus — noin 400 julkaisua — on ollut lähes yksinomaan hengellistä kirjallisuutta ja palvellut kristillistä sananjulistusta. Saamenkielistä hengellistä kirjallisuutta syntyi myös tsaarinvallan aikana Suomen suuriruhtinaskunnassa, eikä kirkon kielipolitiikka siis
muuttunut joistakin yksittäisistä kannanotoista huolimatta. Kirkon työtä saamen kielen parissa ja sen
hyväksi heijastelee sekin, että Isä meidän -rukous
osattiin yleisesti paikallisilla saamen murteilla, esim.
1800-luvun alussa Sompiossa. Toisaalta kirkon tarkoituksena oli muuttaa henkistä kulttuuria kristilliseen
suuntaan ja lähentää saamelaisten maailmankuvaa
kristinuskon maailmankuvaan, ja tätä tarkoitustaan
se toteutti kielen avulla.
Tärkeimpänä assimiloivana tekijänä voidaan pitää
v:n 1640 lapinrajan pohjoispuolisten alueiden avaamista uudisasutukselle ns. Lapin plakaateilla 1600-luvun lopulla, jolloin suomenkielistä väestöä alkoi sijoittua näille alueille. Nämä toivat tullessaan uusia
elinkeinoja, jotka omaksuttiin pian myös saamelaisväestön keskuudessa, ja uusien elinkeinojen omaksumisesta seurasi myös etninen assimiloituminen suomalaisiin.
Tornionlaaksoon, Kittilään ja Etelä-Sodankylään
Jukkasjärven alueelta Ruotsin puolelta 1700-luvun lopulta lähtien raitioiksi siirtyneet saamelaiset ovat
poikkeuksia tässä assimiloitumisprosessissa, sillä he
eivät näytä alueelle muuttaneina integroituneen ympäröivään yhteiskuntaan samanlaisin edellytyksin
kuin seudun alkuperäiset saamelaiset, jotka muuton
aikana olivat assimiloitumassa suomalaisiin. Myös
sukuyhteydet Ruotsin puolella asuviin saamelaisiin
ovat saattaneet vaikuttaa asiaan, ja siksi heidän keskuudessaan saamen kielen taito on saattanut säilyä
1900-luvulle saakka, mihin eräissä lähteissä on viitattu. Todistelun hankaluus tosin koskee myös tähän
poikkeukselliseen ryhmään kuuluneiden henkilöiden
kielitaitoa ja sen tasoa. Kemijoen vesistöalueen alkuperäisen saamelaisväestön keminsaamelainen kieli on
kadonnut ennen tulokkaiden asettumista alueelle.
Sen menneestä läsnäolosta kertovat kuitenkin alueen
saamelaisperäiset paikannimet ja paikallisten suomen
murteiden saamelaisperäinen sanasto sekä muutamat
kielenaineksia sisältävät dokumentit.
Nykyisten etnisten saamelaisten kielelliselle assimilaatiolle oli ns. Lapin sodan evakkoaika v. 1944–
1945 alkusysäys, ja assimiloitumista edistivät sen jälkeen myös Lapin jälleenrakennus, hallinnon laajeneminen ja koulutuksen intensiivistyminen, jotka toivat
uutta suomenkielistä väestöä saamelaisalueelle. Tämän kehityksen seurauksena esim. Pohjois-Sodanky-

län saamelaisyhteisön sisäiseksi pääkieleksi nousi
suomi, vaikka saamen kielen taito evakkoaikaa ennen
syntyneiden keskuudessa säilyikin. Muut kulttuuripiirteet ja tietoisuus omista sukuyhteisöistä ja muiden seutujen saamelaisista kuitenkin täälläkin säilyi,
ja kielen revitalisaatio koetaan nyt tärkeäksi asiaksi.
Sodankylässä ja muuallakin saamen kielen opetus
samoin kuin muu saamenkielinen opetus kouluissa,
liikenneyhteyksien paraneminen, saamenkielisten
tiedotusvälineiden kehitys ja saamelaiset järjestöt ja
instituutiot ovat myös olleet merkittäviä saamen kielen elvyttäjiä ja ylläpitäjiä saamen kielen käyttöä
edistävän lainsäädännön lisäksi.
Revitalisaatio on käynnissä myös muissa sellaisissa saamelaisyhteisöissä, esim. inarinsaamelaisilla erityisen menestyksekkäänä, joiden kieli on ollut uhattuna ja vanhan polven varassa sen jälkeen, kun tiedotusvälineet ja parantuneet liikenneyhteydet koululaitoksen tukemana muuttivat kielenmaisemaa 60-luvulta lähtien. Myös valtakunnan sivistysjärjestelmä
on 1970-luvulta lähtien antanut lisää välineitä kielen
ylläpidolle ja kehittämiselle saamenkielisissä yhteisöissä ja revitalisaatiolle siellä, missä saamen kieli ei
ole enää kotona siirtynyt uusille sukupolville. Sotienjälkeinen kielellinen assimilaatio on ollut luonteeltaan erilaista kuin 1800-luvulla päättynyt, eikä siihen
yleensä ole liittynyt etnisen identiteetin vaihtoa.
2.2 Muut kriteerit
2.2.1 Kielikriteeri
Nykyinen saamelaismääritelmä on kieli- ja polveutumispainotteinen. Yksilön polveutumista tietystä
henkilöstä on käsitelty edellä, ja siihen perustuvaa
määritelmää on pidettävä mielivaltaisena silloin, kun
siihen ei liity yhteisöllistä aspektia.
Myös kieleen perustuva määritelmä on kyseenalainen, sillä kieltä opiskelevat ja puhuvat muutkin kuin
etniset saamelaiset, ja jotkut heistä voivat puhua oppimaansa kieltä lapsilleen, jolloin näiden äidinkieleksi tulee saame ilman, että heidät identifioidaan etnisiksi saamelaisiksi, vaikkakin heitä saatetaan pitää
saamenkielisinä. Sekundaarien ei-saamelaisten saamenpuhujien lisäksi on sekundaareja saamelaisia saamenpuhujia, joten toissijaiseen kieleenkin viittaava
kielellinen määritelmä on periaatteessa mitäänsanomaton ja käytännössä kohtuuttoman hankala.
Toinen kielimääritelmän ongelma on todistelun
epäluotettavuus niissä tapauksissa, joissa vedotaan
kuolleiden henkilöiden kielitaitoon jopa kolmen-neljän sukupolven taakse. Jo isovanhempisukupolven
kielitaidon todistaminen liikkuu hataralla pohjalla
sellaisissa tapauksissa, joissa henkilö on elänyt muussa kuin todistettavasti saamenkielisessä yhteisössä.
Todistuksenantajan kompetenssi on usein kyseenalainen, sillä maallikot arvioivat muiden kielitaitoa
sattumanvaraisesti, vaikka itse olisivatkin kielen syntyperäisiä puhujia, kuten ruotsalainen kielentutkija
Nils-Erik Hansegård on osoittanut. Äidinkielenomais-
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2.2.3 Itseidentifikaatio saamelaismääritelmän
kriteerinä
Entä sitten itseidentifikaatio? Tämäkään kriteeri ei
ole ongelmaton. Sen vaatimisen taustalla on hyväksytty periaate, jonka mukaan kuuluminen etniseen
ryhmään on toisaalta oikeus, ja toisaalta yksilöä ei
esim. hallintotoimin voi merkitä minkään etnisen
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tavoiteltiin, eli kulttuurista tai tapauksittain myös
kielellistä jatkuvuutta sukupolvien välillä.
Kieli on ongelmallinen kriteeri myös siltä kannalta, että toisen maailmansodan jälkeen jotkin saamelaisyhteisöt lakkasivat käyttämästä saamea sisäisenä
pääkielenään, vaikka saamelainen kulttuuri, identiteetti ja tietoisuus muista etnisen ryhmän jäsenistä
heillä säilyikin. Jo kuolleiden henkilöiden kielitaidon
arviointia ja arvioiden epäluotettavuutta on käsitelty
edellä.
Täytyy siis erottaa toisistaan saamenkielisyys ja
saamelaisuus. Saamelaisryhmillä saattaa olla erilaisia
näkemyksiä saamenkielisten henkilöiden kuulumisesta saamelais-väestöön, joten kieltä ei toisaalta voi pitää määritelmän välttämättömänä osana eikä toisaalta voida katsoa, että henkilön saamenkielisyys automaattisesti oikeuttaisi pääsemään saamelaiskäräjien
vaaliluetteloon.
2.2.2 Kulttuuri kriteerinä
Sama, mitä edellä on sanottu kielen omaksumisesta, koskee myös kulttuuria. Henkilö voi omaksua saamelaisen kulttuurin piirteitä (tavat, materiaalisen
kulttuurin, maailman-katsomuksen ja elinkeinot) ja
kasvattaa lapsensa niiden mukaisesti ilman, että saamelaiset identifioivat heidät etnisiksi saamelaisiksi.
Vertailukohtana voidaan pitää lukuisia ns. elämäntapaintiaanien yhteisöjä, joiden jäsenet eivät kuulu mihinkään intiaaniheimoon. Tällaisten kulttuurin piirteitä omaksuneiden henkilöiden status tosin on myös
saattanut ja saattaa vaihdella sen mukaan, minkälaisessa yhteisössä he milloinkin toimivat.
Käsitteenä kulttuuri on määritelty sanallisesti sadoin eri tavoin1, mutta määritelmissä on mukana yhteisöllinen aspekti. Senaattori ja professori E. N. Setälä kiteytti aikanaan ajatuksen seuraavaan muotoon:
“Kulttuuria on kaikki se, mitä ihminen on yhteiskunnan jäsenenä luonut.” Siitä huolimatta, että Setälän
määritelmä tarkastelee kulttuuria evoluution tuloksena, sen perusteella sellaiset saamelaiskulttuurin piirteet, jotka omaksutaan saamelaisen yhteiskunnan ulkopuolelle, eivät ole saamelaiskulttuuria, ja niinpä
saamelaiskulttuurina voidaan pitää ainoastaan sitä,
mikä kuuluu saamelaisyhteisöihin. Saamelaiskulttuuriin on omaksuttu piirteitä muista kulttuureista, ja
näistä on uudessa yhteydessään tullut saamelaiskulttuurin osatekijöitä.
Kulttuuri ei siis voi olla saamelaismääritelmän kriteerinä ilman siihen olennaisesti kuuluvaa yhteisöllistä aspektia.
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ta kielitaitoa ei edes voi arvioida henkilö, jolla tällaista taitoa ei ole. Tämän perusteella kauan sitten eläneiden henkilöiden kielitaidosta annetut todistelut eivät yleensä ole luotettavia, eikä niitä tule hyväksyä
todisteiksi oikeusasteissa. Myös henkilöiden subjektiiviset arviot ja kertomukset omasta kielitaidostaan
ja sen kehittymisestä voivat olla epäluotettavia. Ne
voivat liittyä myös henkilön oman taustan eksoottistamiseen ulkopuolisten silmissä.
Vaikeampaa kuin kuolleiden henkilöiden kielitaidon ja sen tason todistaminen on todistaa, onko tällainen henkilö oppinut saamen kotona vanhemmiltaan vai omaksunut sen tai osia siitä muussa yhteydessä. Saamenkielisillä kaksikielisyys on ollut yleistä
jo hyvin pitkään, mutta myös suomenkielisten tiedetään oppineen saamea työskennellessään saamelaisten kanssa tai asuessaan saamenkielisten kanssa samassa yhteisössä. Varsinkin sellaisessa yhteisössä,
jossa saamenkieliset ovat olleet selvänä enemmistönä, muunkieliset ovat yleensä oppineet saamea jo
leikkitovereiltaan ja näiden perheiltä jopa äidinkielenomaisesti.
Näin ollen henkilön kielitaitoa ei ilman yhteisöllisiä
aspekteja voi pitää todisteena kuulumisesta etniseen
ryhmään. Ylipäätään kieltä koskevat todistelut ovat
hataralla pohjalla silloin, kun niitä antavat muut kuin
sellaiset henkilöt, jotka ovat pätevät arvioimaan kielitaitoa ja tuntevat paikalliset olot niin hyvin, että
voivat tunnistaa huijaamisen ja kielen omaksumisyhteyden.
Kolmas nykyisen saamelaismääritelmän ongelma
on ensimmäisenä opitun kielen käsite. Kaksikielisissä kodeissa ja yhteisöissä valtakunnan pääkieli on tavallisesti toisena kielenä. Henkilö voi ensimmäisenä
kielenä puhua jompaa kumpaa yhteisön tai kodin kielistä, ja toinen kieli tulee käyttöön vasta sen jälkeen.
Ensimmäisen kielen asemesta tulisi puhua saamelaisen yhteisön jäsenen kotona tai sukuyhteisössä oppimasta kielestä siitä riippumatta, oliko saame ensimmäinen kieli vai ei. On myös tapauksia, joissa saamenkieliset vanhemmat ovat puhuneet lapsilleen saamen asemesta suomea, mutta nämä ovat oppineet
saamea isovanhempiensa luona.
Nykyisen lain saamelaismääritelmässä yksi saamelaisuuden kriteereistä on, kuten sanottua, yksilön
oma tai hänen vanhempansa tai isovanhempansa tai
jopa näiden vanhemman ensimmäiseksi oppima kieli. Tällä kriteerillä pyrittiin takaamaan se, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksyttävällä olisi ollut
henkilökohtainen yhteys saamenkieliseen esivanhempaansa ja tämän kulttuuriin. Kriteeri on kuitenkin vajavainen siltä kannalta, että saamenkielisen
polven edustajat, esim. yksilön isovanhemmat, ovat
saattaneet kuolla ennen yksilön syntymää tai niin
varhain, etteivät nämä olisi kerinneet siirtämään tietoa ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan jälkeläiselleen. Tällä kriteerillä ei siis saavutettu sitä, mitä sillä
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ryhmän jäseneksi vastoin tahtoaan. Tämä itseidentifikaation puoli ei selvästikään ole tässä tapauksessa
ongelmana. Ketään ei ole tahtonsa vastaisesti pakotettu identifioitumaan saamelaiseksi tai velvoitettu
hakeutumaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.
Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että jokainen
saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutuva joko pitää itseään tai ilmoittaa pitävänsä itseään saamelaisena omasta halustaan. Kuitenkin saamelaiskäräjillä
tulisi olla mahdollisuus arvioida myös tältä kannalta
vaaliluetteloonsa hakeutuvia henkilöitä ja tarkastella
heidän itseidentifikaatiotaan muiden kriteerien valossa. Nyt saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on KHO:n
päätöksellä (26.9.2011, T 2710 Vuosikirja) hyväksytty
esim. henkilö, joka on toisaalla ilmaissut olevansa
lappalainen, joita hänen omien sanojensa mukaan “on
jo pitkään syrjitty saamelaiskysymyksessä Suomessa”,
ja toisaalla ilmoittanut kuuluvansa saamelaisiin.
Sama henkilö ilmoittaa, että “Inarissakin osa … alueensa alkuperäiskansaa lappalaisia, protestoi” kieliperusteisten porosaamelaisten hyväksymisestä alkuperäiskansaksi heidän ohitseen. Po. henkilöä ei ole merkitty edes vuonna 1968 viranomaisluetteloon lappalaisena, eikä hän siis ole oikeudellisessa mielessä lappalainen. Hänen lähin lappalainen esi-isänsä on vuoden 1825 maakirjaan merkitty henkilö, joka oli syntynyt 1763. Hakija samoin kuin KHO ovat sekoittaneet
toisiinsa vanhojen asiakirjojen lappalaiset, jotka eivät
ole olleet etninen ryhmä, ja saamelaiset, jotka ovat ja
ovat olleet etninen ryhmä.
On oletettavissa, että hakemuksia tulee vastaisuudessakin sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole yhteisöllistä yhteyttä saamelaisiin mutta jotka ilmoittavat pitävänsä itseään saamelaisena.
Myös tällaisissa tapauksissa saamelaiskäräjien pitäisi voida arvioida hakijan itseidentifikaatiota etnistä
ryhmää koskevien tunnusmerkkien ja ryhmäidentifikaation valossa. Tämä on välttämätöntä, sillä hakemuksia voidaan tehdä spekulatiivisesti olettaen, että
vaaliluetteloon ja sitä kautta juridisesti saamelaisväestöön kuulumisella saavutetaan tulevaisuudessa taloudellisia tai käytännöllisiä etuja eikä vain olemassaolevaa oikeutta äänestää saamelaiskäräjävaaleissa ja
asettua niissä ehdokkaaksi.
Kysymyksessä voivat olla myös henkilöt, joiden
esivanhemmat ovat saamelaisneuvoston selvityksessä
1960-luvun alussa ilmoittaneet, etteivät kuulu saamelaiseen kansanryhmään. Tällaisilla henkilöillä on toki
oikeus ilmaista omaksumansa uusi identiteetti, mutta missään tiedossani olevassa tapauksessa eivät alueen saamelaiset ole identifioineet heitä etnisen ryhmänsä jäseniksi, ja näin ollen jää täyttymättä se ratkaiseva yhteisöllinen ryhmäidentifikaation kriteeri,
johon ILO 169 -sopimuksen artikla 1 ja alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen artikla 33 viittaa.
Kun korostetaan yksilön itseidentifikaatiota etnisen ryhmän jäsenyyden kriteerinä, jätetään usein tar-

koitushakuisesti mainitsematta toisaalta itseidentifikaatiota koskevat tärkeät varaukset ja toisaalta oikeus ryhmän itseidentifikaatioon asiaa käsitelleiden
YK:n elinten periaatteellisissa kannanotoissa.
CERD:in suositusten mukaan
The identification of an individual as belonging to
a group should be based on self-identification by the
individual concerned, unless a justification exists to
the contrary (COMMITTEE ON THE ELIMINATION
OF RACIAL DISCRIMINATION, Seventy-fifth session, 3 — 28 August 2009, General recommendation No.
32, s. 9; korostus minun).
Samansuuntaisen varauksen sisältää myös alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen artikla 9:
Indigenous peoples and individuals have the right
to belong to an indigenous community or nation, in
accordance with the traditions and customs of the
community or nation concerned. No discrimination
of any kind may arise from the exercise of such a
right.
Saman julistuksen artiklassa 33 korostetaan ryhmän itseidentifikaatiota etnisen ryhmän jäsenyyden
kriteerinä.
Erika Sarivaaran väitöskirjassa (Statuksettomat
saamelaiset. Paikantumisia saamelaisuuden rajoilla,
Dieðut 2/2012) ei ole viittauksia näihin varauksiin
eikä ryhmän itseidentifikaation merkitykseen, ilmeisesti siksi, että ne eivät sovi yhteen hänen yksilön itseidentifikaatioon perustuvan näkemyksensä kanssa.
Lisäksi Sarivaara tulkitsee ILO 169 -sopimusta väärin
olettaessaan, että sen artiklassa 1 mainittu itseidentifikaatio tarkoittaisi yksilön itseidentifikaatiota. Mainittu sopimus ei koske yksilöitä vaan alkuperäis- ja
heimokansoja ja näiden itseidentifikaatiota. Lisäksi
Sarivaara sekoittaa käsitteet lappalainen (oikeudellinen käsite viranomaisluetteloissa), lappalainen (kansankielinen etnonyymi), lappalainen (arkikielen sana)
ja saamelainen (etnonyymi). Näiden virheellisten premissien vuoksi en voi luonnehtia väitöskirjaa nyt käsiteltävän olevan asian kannalta relevantiksi.
Tanja Joonan väitöskirjassa (ILO Convention No.
169 in a Nordic Context with Comparative Analysis: An
Interdisciplinary Approach. Juridica Lapponica 37. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus) ei viitata mainittuihin CERD:in asiakirjan kohtiin, vaan korostetaan
yksilön itseidentifikaatiota. Lisäksi Suomen Akatemian sivuilla olevassa yhteenvedossa2 todetaan virheellisesti, että
ILO-sopimuksen mukaan alkuperäiskansaan kuuluu ihminen, joka polveutuu alueen alkuperäisestä
väestöstä, käyttää maata perinteisellä tavalla ja on
säilyttänyt kulttuurisia erityispiirteitään. Lisäksi hän
mieltää itsensä alkuperäis-kansaan kuuluvaksi.
Tällaista viittausta yksilöön ei mainitusta ILO:n
sopimuksesta löydy, joten tutkimuksen premissit
ovat tältä osin väärät. Väitöskirjansa sivulla 169 Joona suosittelee mm. seuraavaa:
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vastaavassa kohdassa (s. 8) taas sanotaan (käännös
minun):
Objektiivinen kriteeri. Tietty endogeeninen tai
heimoryhmä tai -kansa täyttää artiklan 1.1 vaatimukset ja tunnistaa ja hyväksyy yksilön ryhmäänsä tai
kansaansa kuuluvaksi.
ILO 169 -sopimus ei kuitenkaan koske yksilöitä, ja
oppaita tulee tulkita sopimuksen pohjalta ryhmän
eikä yksilön oikeuksien kannalta. Joonan käännöksen
kategoriseksi imperatiiviksi tulkittavissa olevaa kohtaa (“alkuperäiskansan tulee… tunnustaa ja hyväksyä
henkilöt”) ei siteeraamistani ILO:n alkuperäisteksteistä löydy.
Yksilön itseidentifikaatiota on yleensä pidetty tärkeänä kahdelta kannalta: toisaalta yksilöä ei vastoin
hänen itseidentifikaatiotaan voi liittää etniseen ryhmään, ja toisaalta ilman yksilön itseidentifikaatiota
hän ei voi liittyä etniseen ryhmään. Näitä kahta puolta ei aina ole pidetty johdonmukaisesti erillään, kun
on tarkasteltu sitä, mitä itseidentifikaatiosta on eri
yhteyksissä todettu.
Matti Enbuske siteeraa historian alaan kuuluvassa
väitöskirjassaan Vanhan Lapin valtamailla. Asutus ja
maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön
alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun (Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura. Hki 2008) ILO:n alkuperäiskansasopimuksen artiklaa 1b seuraavasti:
…he polveutuvat väestöstä, joka maan valloituksen tai asuttamisen tai nykyisten valtionrajojen muodostumisen aikaan asui maassa tai sillä maantieteellisellä alueella, johon maa kuuluu.
Alkuperäistekstistä on kuitenkin jäänyt tärkeitä
osia huomioimatta (pois jätetty osa tässä yliviivattuna:
peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from
the populations which inhabited the country, or a
geographical region to which the country belongs, at
the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own
social, economic, cultural and political institutions.
Enbuske päätyy kyseenalaisen sitaatin perusteella
virheellisesti toteamaan, että “Itse asiassa määrittely
sopii yhtä hyvin suomalaisiin kuin saamelaisiin.” (s.
38–39). On myös huomattava, että alkuperäinen teksti puhuu “…niistä väestöistä, jotka asuivat…” (käännös minun) eikä “…väestöstä, joka asui…” (Enbusken
sitaatti). Myös tämä virheellinen käännös on vienyt
Enbuskea harhaan, vaikka hän ei suoranaisesti yksilön itseidentifikaatiosta puhukaan. Enbuske pitää virheellisesti termejä lappalainen ja saamelainen toistensa synonyymeina (s. 16), mistä seuraa koko väitöskirjaa koskevia sekaannuksia.
Näissä kirjoituksissa oleva selektiivisyys ja suoranainen vääristely eivät kuulu tieteelliseen tutkimukseen. Näiden tutkielmien johtopäätöksillä ei siksi ole
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… the subjects or right holders of the Convention
should be identified based on the phrasing of Article
1 of the Convention and in the context of Article 14.
A census may be completed on behalf of a state, at least, within areas belonging to historical Lapland.
Tämä suositus on ILO 169 -sopimuksen vastainen,
koska siinä siirretään alkuperäiskansan jäsenyyden
määrittely pois alkuperäiskansalta itseltään, eikä alkuperäiskansan itseidentifikaatio enää toteudu. Se
näyttää myös perustuvan siihen väärinkäsitykseen,
että viranomaisluetteloiden lappalainen viittaa etnisiin saamelaisiin eikä elinkeinolliseen ryhmään, jota
sillä tosiasiassa on tarkoitettu.
Matti Niemivuon kirjoitus (Pohjoismainen saamelaissopimus ja Saamelaiset ja perusoikeudet teoksessa
Kai T. Kokko [toim.]: Kysymyksiä saamelaisten oikeusasemasta, Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja Sarja B no 30, Rovaniemi 2010), joka usein mainitaan saamelaismääritelmää koskevissa keskusteluissa, ei myöskään sisällä viittausta näihin itseidentifikaation varauksiin sen kummemmin kuin ryhmäidentifikaation merkitykseenkään. Lisäksi Niemivuo
käsittelee vain CERD:in vanhoja suosituksia, joita
korvaamaan laadittiin v:n 2009 suositukset.
Tanja Joona viittaa samassa kokoomateoksessa
olevassa kirjoituksessaan ILO:n vuoden 1989 alkuperäiskansasopimuksen nro 169 soveltaminen em.
CERD:in suosituksen artiklaan 9, mutta jättää samoin
kuin Sarivaara ja Niemivuo siinä olevan, ryhmäidentifikaation välttämättömyyteen viittaavan ja ILO 169
-sopimuksesta johtuvan varauksen huomiotta. ILO
169 -sopimuksen itseidentifikaatiota käsitellessään
Joona ei tee selväksi, että artiklan 1 itseidentifikaatiolla ei tarkoiteta yksilön vaan kansanryhmän itseidentifikaatiota. Kirjoituksessaan Joona (artikkelin
s. 59) viittaa ILO:n sopimusta 169 koskevaan oppaaseen ja toteaa mm., että
…ILO 169 –sopimuksen yhteydessä objektiivisella
kriteerillä tarkoitetaan sitä, että alkuperäiskansan tulee täyttää artiklan 1 vaatimukset ja tunnustaa ja hyväksyä henkilöt, jotka kuuluvat tähän kansaan.
Joonan tulkinta on omaperäinen ja perustunee virheelliseen käännökseen. Joona viittaa v:n 2000 oppaaseen, jota en ole saanut käsiini, mutta v:n 2009 oppaassa (Indigenous & Tribal Peoples’ Rights in Practice.
A Guide to ILO Convention No. 169. Programme to
Promote ILO Convention no. 169 (PRO 169). International Labour Standards Department, 2009: s. 9) sanotaan (käännös minun):
Voidaan objektiivisesti määritellä, täyttääkö tietty
endogeeninen tai heimokansa artiklan 1(1) vaatimukset ja tunnistaako ja hyväksyykö se henkilön kuuluvaksi kansaansa.
Vuonna 2003 julkaistun oppaan (ILO CONVENTION ON INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES, 1989
(No. 169): A MANUAL. PROJECT TO PROMOTE ILO
POLICY ON INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES)

E X T R A

P H I L O S O P H I A M

N U L L A

S A L U S

36 AGON 37-38 23.5.2013
relevanssia mahdollisen saamelaismääritelmän luonnetta, kriteerejä ja ekstensiota käsiteltäessä.
2.2.4 Etninen ryhmäidentifikaatio saamelaismääritelmän kriteerinä
Ainoaksi luotettavaksi kriteeriksi nousee näin ollen toisaalta ILO 169 –sopimuksessa mainittu etninen
ryhmäidentifikaatio (artikla 1), jossa etnisen ryhmän
jäsenet pitävät yksilöä saman etnisen ryhmän jäsenenä, johon he itse kuuluvat, ja toisaalta CERD:in suositusten mukainen ryhmän itseidentifikaatiota täydentävä yksilön itseidentifikaatio, jossa yksilö pitää
itseään etnisen ryhmän jäsenenä.
Alkuperäiskansojen jäsenyys on ILO 169 –sopimuksen artiklan 1 mukaisesti luonteeltaan orgaanista, ja siihen kuuluu sekä alueellinen että yhteisöllinen
aspekti. Saamelaisyhteisöissä yhteisöllistä aspektia
tulee
tarkastella
saamelaisen
yhteiskunta-organisaation peruselementtien, perheen
ja suvun kannalta, joihin yksilö kuuluu. Sen vuoksi
päädyn näkemykseen, että saamelaismääritelmä on
mahdollinen vain, jos tämä yhteisöllinen aspekti otetaan primaarisena huomioon ja muita kriteerejä tarkastellaan sen valossa. Tätä näkemystä tukee em. alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen artikla 33.
2.3 Käsitteen saamelainen ekstensio
2.3.1 Saamelaisväestöselvitykset
Kuka sitten on saamelainen? Tätä kysymystä on
laajasti selvitetty kahteen otteeseen, 40-luvun lopulla saamelaisasiain komitea mietintöä (1952) varten ja
saamelaisneuvoston saamelaisväestön laskentaa varten 60-luvun alkupuolella. Kummassakin tapauksessa
tuloksena oli luettelo tietojen keräämisajan saamelaisväestöstä. V:n 1952 mietintöä varten luettelot laadittiin seurakunnittain silloisen konsensuksen pohjalta, ja kukin saamelaiseksi identifioitu yksilö sijoitettiin pääasiallisen asuinpaikkansa mukaisesti mietinnön liitteenä olevaan karttaan. Itse olen nähnyt luettelon Inarin lappalaisista, jonka oli komiteaa varten
laatinut silloinen kirkkoherra Mattila, luultavasti seurakuntalaisten avulla. Luettelossa esiintyvät samat
suvut, joiden jäseniä nykyäänkin pidetään ryhmäidentifikaation perusteella saamelaisina. Muita kuntia
koskevat luettelot lienevät löydettävissä v:n 1952 saamelaisasiain komitean papereista valtionarkistosta.
Luettelot koskivat Enontekiöllä, Inarissa, Sodankylässä ja Utsjoella asuvia saamelaisia. Komitea sai myös
asiaa koskevia kirjeitä selvityksen ulkopuolisilta henkilöiltä.
V:n 1952 komiteanmietinnön selvitykset olivat
pohjamateriaalina saamelaisneuvoston selvitykselle
1960-luvun alussa. Myöhempi selvitys poikkesi aiemmasta siinä, että se kysyi myös yksilön omaa identiteettiä ja ulottui saamelaisalueen eteläpuolella sijaitseville alueille aina Kemin seutua myöten. Tavoitteena oli löytää kaikki saamelaisena itseään pitävät henkilöt. Tältä osin selvitys on saattanut jäädä aukolli-

seksi, mutta kun saamelais-valtuuskunnan (nyk. saamelaiskäräjät) ensimmäistä vaaliluetteloa koottiin
1970-luvulla, asia oli laajasti esillä pohjoisen tiedotusvälineissä ja voidaan olettaa, että uutinen tavoitti loputkin itseään saamelaisena pitävät henkilöt muuallakin kuin saamelaisalueen kunnissa. Myöhempien
vaalien edellä on myös ollut yksityishenkilöiden suorittamaa rekrytointia, mutta saamelaisena itseään pitäviä ei juuri löytynyt lisää pohjoisista kunnista eikä
etelämpääkään jo vaaliluettelossa olevien henkilöiden
ja heidän jälkeläistensä lisäksi.
Tilanne muuttui 1990-luvulla, jolloin saamelaiskäräjien vaaliluetteloon alkoi hakeutua muita kuin saamelaisyhteisöjen saamelaiseksi identifioimia henkilöitä. He eivät myöskään olleet viranomaisluetteloihin merkittyjä lappalaisia, vaikka kutsuivatkin itseään lappalaisiksi. Myöhemmässä vaiheessa he kutsuivat itseään saamelaisiksi sillä perusteella, että joku
heidän esivanhemmistaan oli viranomaisluetteloissa
merkitty lappalaiseksi. Näissä luetteloissa lappalainen
ei kuitenkaan ollut etninen nimitys. Täytyy myös
muistaa, että nämä henkilöt pyrkivät eriytymään
muista etnisistä suomalaisista eivätkä saamelaisista,
ja tämän pyrkimyksen perusteena oli jonkin esivanhemman kuuluminen viranomaisluetteloissa tiettyyn
elinkeinoryhmään eli lappalaisuus, joka virheellisesti luultiin etniseksi nimitykseksi ja nimityksen saamelainen synonyymiksi.
Etnisissä saamelaisyhteisöissä keskuudessa nämä
uuslappalaisiksikin nimitetyt henkilöt koettiin koko
saamelaista kansanryhmää uhkaavana tekijänä, koska he pyrkivät saamelaiskäräjien kautta pääsemään
osaksi saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa ilman, että
he kuuluisivat saamelaisiin yhteisöihin. Tätä uuslappalaisten saamelaisiin kohdistunutta vastamobilisaatiota on käsitellyt mm. Erkki Pääkkönen v. 2008 tarkastetussa väitöskirjassaan. Oma kirjoitukseni samasta aiheesta (otsikolla Saamelaiset julkisuusmyllytyksessä) julkaistiin aikakauslehti Kanavassa v. 1996 (s.
400–403).
Tutkimuskirjallisuudessakaan, joihin jotkin viime
aikoina hyväksytyt väitöskirjatkin yleensä luetaan, ei
osata johdonmukaisesti erottaa toisistaan käsitteitä
(viranomais-luette-loiden) lappalainen, (arkikielen
sana) lappalainen, (poronhoitajan nimitys) lappalainen ja (etninen) saamelainen, ja myös käsitevastakohta alkuperäiskansa/alkuperäisasukas näyttää olevan
jokseenkin epäselvä (vrt. kohta 2.4 tuonnempana).
Käsitesekaannusten vuoksi tällaisilla tutkimuksilla ei
ole relevanssia saamelaismääritelmästä keskusteltaessa.
2.3.2 “Statuksettomat saamelaiset”
Erika Sarivaara on väitöskirjassaan (2012) esitellyt
käsitteen “statuksettomat saamelaiset”. Sarivaaran
mukaan statukseton saamelainen on henkilö, joka
(1) polveutuu saamelaissuvusta, ja
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rusteena on yksilön itseidentifikaatio. Saamelaisyhteisöt eivät kuitenkaan identifioi heitä jäsenikseen,
joten ratkaiseva ryhmäidentifikaatio puuttuu. “Statuksettomat saamelaiset” eivät suomalaisina tämän
perusteella kuulu samaan etniseen ryhmään kuin saamelainen alkuperäiskansa, ja saamelaisuuteen viittaava nimityskin on harhaanjohtava. Kansainväliset
asiakirjat vahvistavat, että henkilö voi omalla päätöksellään erota etnisestä ryhmästä tai pysyä sen ulkopuolella, mutta hän ei voi omalla päätöksellään liittyä
alkuperäiskansaan.
2.3.3 Saamelaiskäräjien vaaliluettelon kattavuus
Edellä olevasta voidaan siis tehdä se johtopäätös,
että saamelaiskäräjien vaaliluettelo sisältää ne etniset
saamelaiset, jotka siihen ovat halunneet liittyä, eikä
kenenkään etnisen saamelaisen oikeutta tunnustautua tätä kautta saamelaiseksi ole loukattu. Vastoin
saamelaiskäräjien käsitystä KHO on hyväksynyt vaaliluetteloon etnisesti kyseenalaisen polveutumiskriteerin ja erittäin epäluotettavien henkilön esivanhempien kielitaidosta esitettyjen todistusten perusteella joitakin sellaisia henkilöitä, jotka saamelaiskäräjien mukaan eivät kuulu saamelaisyhteisöön ja joiden ei siis pitäisi myöskään kuulua vaaliluetteloon.
Tämä asiaintila johtuu nykyisestä saamelaismääritelmästä, joka ei ota huomioon kansainvälisten asiakirjojen mainitsemaa ja tarkoittamaa ryhmäidentifikaatiota. KHO:n hyväksymien valitusten perusteella saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kuuluvat eivät näin
ollen ole etnisiä saamelaisia eivätkä ILO 169 -sopimuksen tarkoittamassa mielessä alkuperäiskansaa.
Ainoa osapuoli, jonka oikeuksia on loukattu nykyisen
määritelmän perusteella ja vieläpä räikeästi kansainvälisiä hyväksyttyjä periaatteita vastaan, ovat etniset
saamelaiset, joiden kielen ja kulttuurin ylläpitämistä
varten saamelaiskäräjät on perustettu ja joiden kulttuuri-itsehallinnon järjestämiseen tähtäävä laki saamelaiskäräjistä on annettu.
Joskus nostetaan esiin se seikka, että Suomessa on
vaikea päästä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon esim.
Norjaan verrattuna. Tämä on totta, mutta ero johtuu
siitä, että Norjassa ei ole arvioitu hakijoiden itseidentifikaatiota eikä tutkittu esitettyjen perusteiden todenperäisyyttä, vaan kaikki vaaliluetteloon hakeneet
on siihen bona fide hyväksytty. Ryhmäidentifikaatiolla ei ole ollut merkitystä tässä prosessissa, ja Norjassa
hakuprosessi on ollut käytännössä pelkkä muodollisuus. Vasta viime aikoina on havahduttu huomaamaan, että hakijoiden ja hyväksyttyjen joukossa voi
olla myös huijareita, jotka tavoittelevat alkuperäiskansan jäsenyyttä henkilökohtaisessa hyötymistarkoituksessa tai henkilökohtaisten päähänpinttymien vuoksi. Tällaista mahdollisuutta ei pitäisi sallia Suomessa.
Norjan tai Ruotsin saamelaiskäräjien vaaliluettelossa
olevia ei tämän vuoksi voi hyväksyä automaattisesti
Suomen saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.
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(2) häntä ei ole merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon (mts. 23).
Näillä — Sarivaaran mukaan objektiivisilla — kriteereillä määritellyt “statuksettomat saamelaiset” eivät hänen mukaansa täytä vaadittuja saamelaisuuden
kriteerejä (mts. 22).
Sarivaara ei lähemmin selitä, mitä polveutuminen
saamelaissuvusta määritelmässä tarkoittaa, mutta käsitteen “statuksettomat saamelaiset” esittämiseen johdattava teksti pohtii käsitteen lappalainen ulottuvuuksia, ja ainoaksi mahdollisuudeksi näyttää jäävän,
että Sarivaara tarkoittaa uudella käsitteellään vanhoissa asiakirjoissa lappalaisiksi merkittyjen tai suullisessa perinteessä lappalaisina pidettyjen henkilöiden jälkeläisiä (s. 20). Vuoden 1875 jälkeen lappalaisiksi merkityistä henkilöistä tai heidän jälkeläisistään
ei voi olla kysymys eikä nykyisin saamelaisina tunnettujen sukujen jäsenistä.
Sarivaara tuo ajatustensa tueksi väitöskirjan liitteen 2 (Saamelaissuvut menneisyydestä nykypäivään
T. I. Itkosen mukaan, mts. 289–293), joka kirjallisuusviittauksesta (1945, 492–521) huolimatta perustuu
T. I. Itkosen teokseen Suomen lappalaiset I–II vuodelta
1948. Teoksessaan Itkonen kuitenkin esittelee asiakirjoissa lappalaiseksi merkittyjen henkilöjen nimistöä
ottamatta kantaa nimenkantajien etniseen identiteettiin, eikä näitä nimiä voi pitää varmuudella saamelaissukujen niminä.
Vanhoissa asiakirjoissa lappalainen ei ollut etninen termi, joten tällaisen asiakirja-merkintöjä ei voida pitää todisteena saamelaisesta sukutaustasta. Suullisessa perinteessä lappalaisiksi mainitut henkilöt
taas ovat saattaneet olla poronhoitajia ja etnisesti
suomalaisia tai saamelaisia, joten tämäkään peruste ei
ole todistusvoimainen. “Statuksettomien saamelaisten” määrittelyssä Sarivaaran kriteeriä ei voi pitää
objektiivisena, koska se on epävarma ja vaatii asiakirjojen ja perinteen subjektiivista tulkintaa.
Henkilön etnistä ryhmää ei ylipäätään voi määritellä kaukaisen esivanhemman etnisen ryhmän perusteella, ja näissä tapauksissa esivanhemmankaan
kuuluminen tiettyyn etniseen ryhmään ei ole todennettavissa.
Sarivaaran toinen kriteeri taas ei määrittele saamelaisia lainkaan.
“Statuksettomat saamelaiset” ovat Sarivaaran mukaan saamelaisuuden rajalla ja siten marginaalissa
saamelaisessa yhteisössä. Luonnehdinta on kuitenkin
siltä kannalta väärä, että tällaiset henkilöt eivät kuulu
saamelaisiin yhteisöihin eivätkä siis niiden marginaaliinkaan. Nimitys “statukseton saamelainen” ei näin
ollen edusta etnistä käsitettä vaan on lähinnä fiktiivinen ja etnopoliittinen, eikä sillä senkään vuoksi ole
merkitystä saamelaismääritelmää tarkasteltaessa.
“Statuksettomat saamelaiset” eivät ole saamelaisia.
Niissä tapauksissa, joissa Sarivaaran “statuksettomat saamelaiset” pitävät itseään saamelaisina, sen pe-
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Vaaliluetteloa ei tule toisaalta myöskään sulkea
myöhemmiltä lisäyksiltä sellaisissa tapauksissa, joissa
jonkin muun maan etninen saamelainen asettuu Suomeen.
2.4 Alkuperäiskansa ja alkuperäisasukkaat
Julkisessa ja jossain määrin myös tieteellisessä
keskustelussa on sekaannusta aiheuttanut myös se,
että ei osata tehdä eroa alkuperäiskansan ja alkuperäisasukkaiden välillä, ja monet ajattelevat näiden
olevan synonyymeja. Alkuperäisasukas on arkikielen
sana, ja sellaisiksi voidaan määritellä polveutumisen
perusteella henkilöiksi, jotka ovat alenevassa polvessa ylimuistoisista ajoista samalla paikkakunnalla asuneiden henkilöiden jälkeläisiä. Alkuperäiskansa taas
on käsite, ja sitä luonnehtivat tietyt poliittiset ja sosiaalis-hallinnolliset seikat. Alkuperäiskansojen jäsenet
ovat myös alkuperäisasukkaita. Lappilais-, peräpohjalais- ja koillismaalaissukujen jäsenet ovat perinteisillä
asuinalueillaan alkuperäisasukkaita, mutta valtaväestöön kuuluvina heitä ei voi pitää alkuperäiskansan jäseninä.
2.5 Kokoava katsaus
Olen tässä käsitellyt ns. objektiivisiin kriteereihin
perustuvaa määrittelyä ja todennut, että yksilön kieleen, kulttuuriin ja polveutumiseen perustuva saamelaismääritelmä on mahdoton ilman yhteisöllistä aspektia, samoin pelkkään yksilön itseidentifikaatioon
perustuva. Ainoaksi mahdollisuudeksi jää näin ollen
ryhmäidentifikaatio, jossa toisaalta yksilö identifioituu etniseen yhteisöönsä ja toisaalta etninen yhteisö
identifioi yksilön jäsenekseen etnisen yhteisön tunnusmerkkien perusteella. Saamelaisilla täytyy saamelaiskäräjien kautta olla myös oikeus omilla valinnoillaan määritellä etnisen ryhmänsä luonne ja ekstensio
aina uudelleen kulttuurin kehittyessä ja ympäröivän
maailman muuttuessa.
Tämä merkitsee sitä, että henkilön saamelaisuus
on harkittava kussakin eteen tulevassa tapauksessa
erikseen, ja lakiin voidaan kirjata harkintaa koskevat
yleiset periaatteet, mutta tuskin objektiivisiin kriteereihin perustuvaa määritelmää. Hyväksymispäätösten
tulisi olla käytännössä yksimielisiä, jolloin päätöksiä
on vaikeampi käyttää esim. henkilökohtaiseen taktikointiin.
Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon olennainen
osa on oikeus päättää, keitä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon otetaan ja ketkä jätetään sen ulkopuolelle.
Tähän oikeuteen eivät saamelaiskäräjien ulkopuoliset
elimet voi puuttua, eikä niillä tule olla mandaattia
käräjien päätöksen muuttamiseen. Tämä koskee
myös Korkeinta hallinto-oikeutta.
Jos määritelmä laaditaan edellä ehdotetulla tavalla monipuoliseksi ja siinä otetaan huomioon pääasiallisena kriteerinä perinteinen saamelainen sukuyhteyksille perustuva yhteiskunta, voidaan ehkä oikaisuvaatimusmenettelyn lisäksi harkita Korkeimman hal-

linto-oikeuden oikeutta arvioida, onko saamelaiskäräjien päätös mielivaltainen joko niin, että hakemus on
hylätty, vaikka hakija täyttää ryhmäidentifikaatiokriteerin, tai niin, että hakemus on hyväksytty esim. siitä huolimatta, että ryhmäidentifikaatiokriteeri ei täyty. Mahdollisuuksina ovat silloin asian palauttaminen
ja päätöksen muuttaminen.
Kotimaisessa tutkimuskirjallisuudessa käsitteitä
lappalainen ja saamelainen on käytetty sekavasti ja
eräiden YK:n julistusten, sopimusten ja suositusten
tekstiä on tulkittu tarkoitushakuisesti.
Saamelaisilta on nykyisen määritelmän soveltamisella otettu pois alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksessa korostettu oikeus määritellä oma ryhmänsä.
Tämä perustavanlaatuinen oikeus tulee palauttaa saamelaiskäräjille. Muuten on vaarana, että etniset saamelaiset vetäytyvät organisaatiosta, jota he eivät
enää tunne omakseen. Organisaation legitimiteetti on
tosin siinä tapauksessa lakannut jo kauan sitä ennen.
Saamelaiset muodostavat elävän alkuperäiskansayhteisön neljässä valtiossa. Ei voida ajatella, että elävän etnisen yhteisön tilalle tulisi historiallisen polveutumisen kautta määriteltävä ryhmä yksilöitä.
2.6 Pääkohdat lyhyesti
Kokoan vielä yhteen esitykseni pääkohdat:
— saamelaiset ovat etninen ryhmä, joka identifioi
itsensä ILO 169 –sopimuksen edellyttämällä tavalla
alkuperäiskansaksi
— ILO 169 –sopimus ei sano mitään siitä, millä
perusteilla tietty yksilö kuuluu alkuperäiskansaan,
eikä sillä voi perustella menneissä olosuhteissa vallinneita oikeuksia
— yksilön itseidentifikaatioon perustuva saamelaismääritelmä on riittämätön ilman ILO 169 –sopimuksesta johtuvaa ryhmäidentifikaatioon perustuvaa
yhteisöllistä aspektia
— kieleen perustuva saamelaismääritelmä on
mahdoton ilman ryhmäidentifikaatioon perustuvaa
yhteisöllistä aspektia
— kulttuuriin perustuva määritelmä on mahdoton
ilman ryhmäidentifikaatioon perustuvaa yhteisöllistä
aspektia
— polveutumiseen perustuva saamelaismääritelmä on mahdoton ilman ryhmäidentifikaatioon perustuvaa yhteisöllistä aspektia
— vanhojen asiakirjojen lappalainen ei ole etninen vaan oikeudellinen termi samoin kuin
(uudis)tilallinen ja siihen perustuva saamelaismääritelmä on mielivaltainen eikä sitä pidä ottaa määritelmän kriteeriksi
— ns. “statuksettomat saamelaiset” eivät ole saamelaisia
— ainoaksi varteenotettavaksi mahdollisuudeksi
määritellä saamelainen jää ryhmäidentifikaatio, josta
vastuu kuuluu ensi kädessä saamelaiskäräjien vaalilautakunnalle

AGON 37-38 23.5.2013 39

NiiloNikkonen

N U L L A

Saamelaisuus oli jo yli kymmenen
vuotta sitten mielessäni tärkeänä filosofisen lehden teemana. Ensimmäisessä AGONin numerossa tarkastelimme
pohjoisuutta. Aihe jäi torsoksi juuri
saamelaisnäkökulman
puutteessa.
Myöhemmin olen palannut teemaan
useita kertoja koettaen saada kirjoittajia niin saamelaiskäräjiltä kuin City
saamelaisista ja yliopistoilta. Nyt käsissä olevassa lehdessä on monipuolinen oikeudellinen ja etninen katsaus.
Mitä saamelaisuus sitten on näin keski-ikäisen lantalaisen näkymissä? Suurimmaksi osaksi käsitykset ovat sieltä
lapsuudesta muotoutuneita romanttisia ja matkailullisia
näkyjä. Erik Blombergin Valkoinen peura ja Yrjö Kokon
Sudenhampainen kaulanauha ovat luoneet tietyn pohjan,
jonka päälle sitten rakentuu muu. Vaikka perustan naiviuden tunnistaa ja tunnustaa, se silti on sitkeässä. Etnobuumiksi voisi sanoa 1960-luvun lopussa alkanutta musiikin
aaltoa, jonka myötä tulivat tutuiksi mustalaislaulut Hortto
kaalon kautta ja joiku Nils-Aslak Valkeapään esittämänä.
Muutamia muitakin esiintyjiä kiersi silloin Suomea. Ailun
ansiota on saamelaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen.
Hänen myötään tulivat tutuiksi myös muiden alkuperäiskansojen taiteet.
Nyt kiihkeänä käyvä sanailu saamelaisuudesta hämmentää. Kauhistuttavimpia piirteitä ovat muukalaisvihamielisyyden ilmentymät. Pekka Aikio kertoo tässä lehdessä
omista kokemuksistaan lapsuudestaan. Samaa saattavat
saada kokea nykyisinkin saamelaiset, jotka puhuvat omaa
kieltään. Osoittaa suurta sivistymättömyyttä kehottaa saamelaista menemään sinne, mistä on tullutkin, tai vaatia
Suomessa puhuttavaksi vain suomenkieltä.
Kiitän kirjoittajia ja muita yhteistyökumppaneita tämän
lehden valmistumisesta. Eräs tavoite on saavutettu. On
aika suunnata uusille keinoille.

P H I L O S O P H I A M
S A L U S

Kirjoittaja on ajankohtaistanut oikeusministeriölle aiemmin laatimansa muistion. (toim. huom.)

PÄÄTOIMITTAJALTA

E X T R A

— ryhmäidentifikaatio perustuu yhteisöltä perittyihin kielellisiin, kulttuurisiin ja yhteisöllisiin tunnusmerkkeihin
— ryhmäidentifikaatiota korostetaan YK:n asiakirjoissa yksilön itseidentifikaatiota kontrolloivana
kriteerinä
— henkilö ei voi omalla päätöksellään tulla alkuperäiskansan jäseneksi
— saamelaiskäräjien vaalilautakunta käsittelee
vaaliluetteloon ottamista koskevat hakemukset ja toteaa niiden etniseltä yhteisöltä periytyvien kielellisten, kulttuuristen ja yhteisöllisten tunnusmerkkien
täyttymisen, joiden perusteella kukin hakemus hyväksytään
— saamelaismääritelmä ei voi perustua muulle
kuin etnisten saamelaisten käsitykselle etnisen ryhmänsä luonteesta ja ekstensiosta
— käsitys etnisen ryhmän luonteesta ja ekstensiosta voi muuttua tai kehittyä vain ryhmän omien valintojen kautta
— tärkeintä ei ole, kuka tai ketkä otetaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, vaan se, missä ottamisesta päätetään ja minkälaiset puitteet päättämiselle asetetaan.
— kotimaisessa tutkimuskirjallisuudessa esiintyy
käsitesekaannuksia, virheellisiä tulkintoja, epäselviä
määritelmiä ja epätieteellistä selektiivisyyttä lähteiden sisällön suhteen, joten niitä ei voi tässä suhteessa pitää tieteellisesti valideina
— käsitteiden lappalainen ja saamelainen sekaannuksen vuoksi näiden tutkimusten etnisyyttä koskevia johtopäätöksiäkään ei voi pitää valideina
— saamelaiskäräjät on perustettu ylläpitämään
saamen kieltä ja saamelaiskulttuuria, ei omistamaan
eikä hallinnoimaan maa-alueita
— on perustavanlaatuinen virhe väittää kansainvälisten periaatteiden vastaisesti, että saamelaisten
etninen ryhmäitseidentifikaatio on väärä, ja että sitä
ei siksi pidä kunnioittaa.
Viitteet
1
Kulttuurista ja kulttuurin määritelmistä ks. esim.
Pekka Sammallahti: “Mikä kulttuurissa on pysyvää?“
Kulttuurin tulevaisuus -seminaari. Korjaamo
11.2.2009. Opetusministeriön asettaman Suomen kulttuurin tulevaisuus
-toimikunta. Haettavissa internetosoitteesta http:/
/www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2009/02/Liitteet/Pekka_Sammallahti.pdf
2
http://www.aka.fi/fi/T/Tiedeuutiset2/Tieteenajankohtaisuutisia/ILO-sopimus-No-169-oikeus-maihin-vesiin-ja-perinteisiin-elinkeinoihin—ei-kuitenkaan-Suomessa/ (noudettu 17.4.2013)
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S AAMELAISEKSI

EI VIELÄKÄÄN VOI ALKAA

Maritta Stoor-Lehtonen

E X T R A

P H I L O S O P H I A M

N U L L A

S A L U S

Saamelaiskäräjälaki astui voimaan 1.1.1996. Laissa saamelaisen määritelmää (3 §) laajennettiin aiemmasta 1973
saamelaisvaltuuskunta-asetuksen kieliperusteisesta määritelmästä myös asiakirjaperusteiseksi. Tämä tapahtui lisäämällä vastoin saamelaisvaltuuskunnan tahtoa momentti 2:
Saamelaisella tarkoitetaan henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen 1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai 2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi
maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka 3) että ainakin yksi
hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.
Saamelaiskäräjävaalien alla 1999 n. 1 100 suomalaista haki tällä laajennetulla määritelmällä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon,
mutta vain neljä hyväksyttiin Korkeimman hallinto-oikeuden
(KHO) päätöksellä. Äänioikeutettuja oli tuolloin n. 5 100 ja kaikkiaan saamelaisia n. 7 500.
Kuten monet etnonyymit ´saamelainen´ on paitsi oikeudellinen myös sosiaalisesti konstruoitu käsite, ja siten diskursiivisen
kamppailun kohde. Lain laajennuksen myötä kysyin, saako saamelaiseksi alkaa. Vastasin tuolloin kuten saamelaisten enemmistö: ei saa. Samoin vastaan nyt, kun saamelaiskäräjälakia aiotaan
uudistaa ja sen sisältämää saamelaismääritelmää muuttaa: edelleenkään saamelaiseksi ei voi alkaa neuvottelematta, ilman saamelaisyhteisön hyväksyntää. Saamelaisten vaaliluetteloon tulee edelleenkin voida hakeutua, kuten tähänkin asti on tehty ja kuten laki
määrää, mutta päätäntävallan tulee olla saamelaisilla itsellään ilman valtakulttuurin painostusta.
Kuka on saamelainen ja kuka ei ole, on saamelaisten oma asia.
Koska saamelaisuus on kuitenkin myös etnopoliittinen kysymys,
Suomen lainsäädäntö turvaa saamelaisten aseman paitsi saamelaiskäräjälailla myös perustuslailla (17.3. § ja 121.4. §). Lisäksi saamelaisia suojaavat kansainvälisoikeudelliset sopimukset YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta alkaen. Hyvä näin, sillä nyt ei-saamelaiset haluavat poliitikkojen ja jopa kuntien virkamiesten avustuksella mediajulkisuutta hyväksi käyttäen jälleen puuttua kansallisen kieli- ja kulttuurivähemmistön ja asianmukaisesti hyväksytyn
alkuperäiskansan autonomiaan.
Ulkopuolinen ei voi kuitenkaan pakottaa saamelaisyhteisöä
hyväksymään ei-saamelaisia henkilöitä päätösvaltansa käyttäjiksi
eli saamelaiskäräjien vaaliluetteloon YK:n alkuperäisoikeuksien
julistuksen (ks. erityisesti 33 artikla, mutta myös 3, 5 ja 8), Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (27 artiklan), Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12. lisäpöytäkirjan ja
Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti. Edelleen, mm. Euroopan neuvoston alueellisia ja vähemmistöjä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ja Eu-

Kuva: Risto Ojala

FM Maritta Stoor-Lehtonen on enontekiöläissyntyinen, saamelais-suomalainen Jyväskylän yliopistossa työskentelevä lehtori, tutkija, äidinkielenopettaja
sekä free lance -toimittaja.
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roopan neuvoston kansallisia vähemmistöjä suojelevan puitesopimuksen ym. mukaan saamelaisilla on tämä oikeutensa.
Saamelaisten – kuten keitten tahansa kansojen, joita kyseiset sopimukset koskevat – tulee siis itse voida päättää, keitä siihen kuuluu. Tähän YK:n syrjinnän vastainen komitea (CERD
31.8.2012) on kehottanut kiinnittämään erityistä huomiota sen
jälkeen, kun KHO (2011:81) hyväksyi saamelaisten vaaliluetteloon neljä henkilöä vastoin saamelaiskäräjien hallituksen
enemmistön kantaa.

Kuva;NN2013

S A L U S

Nyt 2010-luvulla
mentaalikolonalisaatossa on edetty astetta
pidemmälle, ja samalla uuslappalaisuus
(YTT Erkki Pääkkösen termi) on tuloksettomana pääosin jo
hylätty. Tällä haavaa
eletään tilanteessa,
jossa
suomalaiset
ovat ryhtyneet kutsumaan itse itseään
”metsä-, kalastaja- ja
tunturilappalaisiksi”.

Myös yhteispohjoismainen Sámiráðði (saamelaisneuvosto)
on puheenjohtaja Olav Mathis Eiran mukaan vaatinut Suomen
hallitusta korjaamaan tilanteen ja muuttamaan saamelaismääritelmää: KHO ei ottanut huomioon sitä, että hyväksytyillä
henkilöillä ei ollut enää mitään yhteyttä saamen kieleen, ja
näin ollen KHO:n päätös voi johtaa siihen, että Suomen saamelaiset menettävät valtansa omassa parlamentissaan.
Lisäksi Tuomas Aslak Juuso kertoi nuorten harkitsevan
kantelemista Euroopan ihmisoikeuselimille mm. vetoamalla
UNDRIP:iin (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Suomen saamelaisnuoret ry on pyytänyt
YK:n alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien erikoisraportoijaa
James Anayaa selvittämään rikkooko KHO:n päätös saamelaisten itsemääräämisoikeutta, alkuperäiskansaasemaa koskevia Suomen lakeja, YK:n
alkuperäiskansajulistusta, kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia.
15.4.2013

N U L L A

Palataan siis vielä lähihistoriaan: 1990-luvun puolivälissä
paikalliset suomalaiset, joilla oli isovanhempia edeltäneissä sukupolvissa lappalaisia/lappalaiselinkeinoja harjoittaneita tai
saamelaisia esivanhempia, alkoivat väittää, että he ovat lappalaisvähemmistö, jota olemassa oleva, siis lain määrittelemä saamelaisenemmistö, sortaa. Erityisesti sanomalehti Lapin Kansassa vallattiin tällä tavalla lappalaisen käsite, joka on referentiaalisesti synonyminen omakielisen saamelaisen (sábmelaš)
kanssa. Enontekiöllä ja Ylä-Lapissa julistauduttiinkin sitten
Lappalaiskulttuuri ja -perinneyhdistys ry:n johdolla suurin
joukoin lappalaisiksi ja sen jälkeen muulla yhdistystoiminnalla
”lapinkylien perillisiksi”. Julkisuuteen luotiin kuvaa
saamelaisten keskinäisestä kiistelystä,
vaikka kyseessä oli suomalaisenemmistön pyrkimys päästä saamelaisvähemmistön päätöksentekojärjestelmän sisään.

Onneksi saamelaiskäräjät on saamelaiskäräjälain mukainen itsehallinnollinen ja julkisoikeudellinen elin. Tämä kulttuuriautonomia-asema tarkoittaa sitä, että saamelaiskäräjät ei
ole osa Suomen hallintojärjestelmää, vaikka sen asiat kuuluvatkin oikeusministeriön hallinnonalaan. Vaikka valtio rahoittaa saamelaiskäräjien kulttuuri-itsehallintoa, niin kuin sen
kuuluukin, se ei anna enemmistölle oikeutta tunkeutua vähemmistöön väkipakolla. Siksi saamelaiskäräjien hallitus on
7.11 hyväksynyt yksimielisesti purkuhakemukset KHO:lle
sen 26.9.2011 tekemistä päätöksistä.

P H I L O S O P H I A M

Kun saamelaisten oikeudellinen, kulttuurinen ja kielellinen
asema vuosikymmenien päämäärätietoisen toiminnan johdosta
on kohentunut, samanaikaisesti myös suomalaisten vihamielinen kampanjointi sekä saamelaisia että mahdollista ILO-sopimuksen ratifiointia kohtaan on lisääntynyt. Saamelaiskäräjien
entinen puheenjohtaja Pekka Aikio ja nykyinen puheenjohtaja
Klemetti Näkkäläjärvi kuitenkin muistuttavat, että suomalaiset
eivät ole olleet eivätkä edelleenkään ole osapuolia ILO-sopimuksen ratifioinnissa.

Mainitussa yhdistyksen kokouksessa, joka muuten löytyy
YouTubesta, saamelais-sanan eteen lisättiin ”statukseton”. Käsitteenä statukseton saamelainen on paradoksaalinen: Suomen
saamelaiskäräjälain mukaan henkilö on joko saamelainen tai
sitten ei. Laki ei myöskään tunne hybridiä, postmodernia tai
ryhmätöntä identiteettiä, sillä eduskunta suomalaisen yhteiskunnan ylimmän päätösvallan käyttäjänä on määrittelemällä
´saamelaisen´ tehnyt etnisen eron suomalaisen ja saamelaisen
välille, aivan niin kuin se on tehnyt toisaalla myös suomalaisen ja ei-suomalaisen välille esimerkiksi inkerinsuomalaisten
asiassa.

E X T R A

YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestö ILO:n alkuperäiskansasopimus 169 odottaa ratifioimista. Alkuperäiskansan jäsenyys houkuttaa eritoten maaoikeuksien artikla 44:n vuoksi
nyt, kun valtioneuvosto on sitoutunut edistämään ratifiointia.
Oikeudet maihin, vesiin ja luonnonvaroihin kiinnostavat myös
niitä poliittisia tahoja, jotka näkevät saamelaisalueen tulevaisuuden resursseina: kaivannaisalueina, energialähteinä, turismin käytössä ja vaikkapa tulevaisuuden kulkuväylinä.

Näin tehtiin mm. Inarissa 24.11.2013 pidetyssä yhdistyksen
kokouksessa. Tällä kertaa ei haluta vallata enää pelkkää käsitettä, vaan saamelaisten koko legitiimi positio.
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K OLUMNAATTORI
M UUKALAISUUDEN

VAIKEUS

Umayya Abu-Hannan taannoinen maastamuuttokirjoitus eräässä
helsinkiläisessä päivälehdessä on suistanut monet ihmiset raiteiltaan. Että miten joku maahanmuuttaja kehtaa muuttaa pois tästä
maasta, johonkin muuhun maahan! Keskusteluun on kuulunut myös
se, että kyseenalaistetaan Abu-Hannan henkilökohtainen kokemus.
Eli se, että hänen tummaa pikkutyttöään haukutaan kaupungilla
neekeriksi.
Asiassa on ilmeisesti herättänyt hysteriaa se, että nyt ensimmäistä kertaa Suomessa kymmeniä vuosia asunut maahanmuuttaja,
suomea täydellisesti taitava sivistynyt ihminen, vieläpä nainen, rohkenee arvostella tätä meidän ihmemaatamme. Tänne ”ottamisen”
kun pitäisi olla lottovoitto. Ei kai täältä kukaan halua pois jos tänne pääsee?
Tuntuu ikävä kyllä haluavan. Pitäisi ehkä arvioida uudelleen
tämän kylmän, sisäänpäinkääntyneen ja omahyväisen valtion puoleensavetävyyttä. Kaikkemme olemme tähän asti tehneet, ettei vain
tarvitsisi päästää maahan ulkomaalaisia ja muita pakolaisia. Ja lisää
tehdään koko ajan: kansanedustajat haluavat säätää lukukausimaksut EU:n ulkopuolelta tuleville. Tämä merkitsee sitä, että se vähäinen aivonoro, joka tänne on suuntautunut, lakkaa. Ei enää intialaisia tietokoneopiskelijoita, jotka huonossa lykyssä saattaisivat vaikka
jäädä tänne. Ei, Suomi jatkaa itse viitoittamallaan tiellä: kongolaiset
maisterit siivoavat vessoja. Siihen asti kun saavat koulutustaan vastaavaa työtä Lontoosta.
Keskustelu paljastaa ikävän sisäsiittoisen asenteen: Suomea
saavat arvostella vain valkoiset, täällä syntyneet kansalaiset. Ja tietysti saksalaiset, jotka rakastavat maatamme ja naisiamme ja saunaamme ja ovat kritiikissään hillittyjä.
Kirjailija luotteissaan Äijihjäyrin äyräällä 2012
Vaikuttaa siltä, että metsäsuomalaisten asenteet ulkomaailmaa kohtaan muuttuvat kovin hitaasti. Hallitus pauhaa siitä, ettei työlle enää riitä tekijöitä. Samaan aikaan ei tehdä mitään maahanmuuton lisäämiseksi. Eihän Euroopassa enää minkään valtion väkiluku kasva ilman maahanmuuttoa.
Ja mihin ovat jääneet ne Suomessa ennen niin tärkeät hyvät käytöstavat, jos vanhat ihmiset kiusaavat erinäköisiä pikkulapsia kaupunkien kaduilla? Muistelen hämärästi, että meille vielä 1960-luvulla opetettiin kohteliaisuutta ja kunnioitusta kanssaihmisiä kohtaan.

E X T R A
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Juha Ruusuvuori

NMN2010
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R EUNAHUOMAUTUKSIA 2000- LUVUN
SAAMELAISUUTEEN

P H I L O S O P H I A M
N U L L A
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Jo 1950-luvulla isän kanssa lääkärimatkalla Rovaniemellä koin sen miten kummallista
oli olla saamelainen. Itseni kokoiset pikkupojat juoksivat perässämme, huutelivat lappalaisiksi ja muutamat jopa heittelivät meitä pienillä kivillä. Opin silloin, ettei ollut arvokasta olla
saamelainen, joita haukuttiin myös toisen luokan mustalaisiksi. Oliko siis mustalainen jotakin vieläkin kauheampaa rotuylemmyisten rovaniemeläisten mielestä?
Tällä hetkellä keskustelu saamelaisuudesta käy kovalla äänellä ja korkealta. Enintä ääntä pitävät ne, jotka eivät ole saamelaisia, mutta tahtoisivat määrätä saamelaisen tunnukset
ja reunaehdot, tietenkin ensin laittamalla itsensä eturiviin tähän ennen niin väheksyttyyn
kategoriaan. Saamelaisuudesta näyttää myös löydetyn houkuttelevia EU-optioita, joita muu
paikallinen väestö haluaa seuraavaksi valloittaa.
Saamelaiset ovat meillä jo lähes täysin sulautuneet suomalaiseen pääväestöön. Sulautumisen, assimilaation pääväestö käynnistää aina alkamalla murtaa vähemmistön etnisiä
rajoja. Kolmisenkymmentä vuotta sitten luonamme vieraili australialainen sosiologi Deirdre
Jordan, joka oli perehtynyt alkuperäiskansan kulttuuriseen selviytymistaisteluun. Hän kertoi miten aluksi aina käynnistyy etnisten rajojen hämärtäminen, sitten alkuperäiskansaasemaan liittyvän erityisaseman murtaminen, johon sisältyy myös pääväestön tuominen
sisään alkuperäiskansaan. Olen itse kohdannut sen tilanteen, kun minulta on vaadittu tunnustusta väitteelle, että “mehän olemme
kaikki samoja suomalaisia”. Tätä ilmiötä on Erkki Pääkkönen tutkinut väitöstutkimuksessaan nelisen vuotta sitten ja todennut että
kyseessä on Lapin suomalaisväestön saamelaisten etnistä mobilisaatiota vastaan käynnistämä paikallisperusteinen vastaliike, jonka
mukaan saamelaisilla ei saa olla oikeutta erilaisuuteen.
Göteborgilainen tutkija Michael Azar kirjoitti 2001 että länsimainen sivilisaatio nähtiin universaalina arvona ja siksi tavoittelemisen arvoisena myös alkuasukkaille. Tyytyväinen alkuasukas oli elävä todiste siitä, että eurooppalainen valloitus kantoi hedelmää.
Protestoiva alkuasukas oli päinvastoin osoitus siitä, että missiota ei oltu viety loppuun ja sitä oli jatkettava. Azaria mukaillen voi
todeta, ettei Suomen harjoittama voimakas saamelaisten pakkosulauttaminen valtaväestöön ole vielä täysin toteutunut. Kun alkuperäiskansa – tässä porosaamelaiset – ovat protestoineet kuten Ylä-Lapin metsäkiistassa, kertoo vastarinta, että kaikista saamelaisista juuri he ovat vielä kulttuurisesti elossa yrittäessään puolustaa omaa erityistä poronhoitoaan vaikka pääväestön lainsäädäntö
ja oikeusjärjestys tuomitsevat heidät jopa menettämään poronsa ja elinkeinonsa.
Suomessa saamelaiset ovat perustuslain mukaan alkuperäiskansa, mutta käytännössä heitä kohdellaan kielellisenä vähemmistönä.
Euroopassa on kymmenittäin, jopa sadoittain pieniä kielellisiä vähemmistöjä, jotka kulttuurisesti elävät täysin pääväestöihinsä sulautuneina. Saamelaiset ovat taas Euroopan ainoa alkuperäiskansaryhmä, jolle kuuluu kansainvälisen oikeuden mukaan määräytyviä
oikeuksia maahan, vesiin ja muihin luonnonrikkauksiin sekä perinteisiin elinkeinoihin. Suomessa on kuitenkin nyt käynnissä saamelaisten identiteetin valtaaminen, joka mielestäni symboloi uuden ajan kolonialismista. Suomalainen suuri enemmistö on hämillään, vaikenee ja katsoo muualle. Tämä enemmistö ei halua tai uskalla päättää vaan antaa enemmistödemokratian ajaa saamelaisten yli.
Tämä enemmistö ei myöskään halua tai pysty näkemään, miten saamelaisten ja pohjoisen historiaa kirjoitetaan tällä hetkellä
uusiksi, muiden kuin saamelaisten aloitteesta. Uuden ajan tutkijat kirjoittavat tendenssiväitöskirjoja, joiden esittely on enemmän
teatteria kuin tieteellisen lopputyön analyysia. Kaikki näyttää kelpaavan ja tulevan hyväksytyksi. Tutkimuksen ohjaus ja arviointi
näyttävät romahtaneen, tutkimusaiheet ovat edelleen vaikeita ja siksi haastavia, ja monitieteellisessä tutkimusympäristössä kukaan
ei enää näytä hallitsevan kokonaisuutta, saati kykenevän tarkastelemaan sitä tarpeeksi kriittisesti.
2000-luvun alun kohutut saamelaisoikeuksien tutkimukset Oulun ja Lapin yliopistoissa osoittivat sen, miten tutkimuksen rahoitus
on siirtynyt “omanpuolen” tukemiseksi. Suomen eduskunta rahoitti runsaskätisesti tutkimushankkeita, jotka pyrkivät tuottamaan
evidenssiä helpottamaan suomalaisen paikallisväestön hakeutumista ja myös pääsemistä äänestäjiksi saamelaiskäräjillä. Tähän työhön
rekrytoitiin myös suomalainen arkistolaitos, jonka tuottamia todistuksia luettiin saamelaiskäräjien vaalilautakunnassa. Tavoitetta ei
kuitenkaan saavutettu. Oikeusministeriö myönsi vähin äänin, ettei suuri, kohuttu ja paljon maksanut tutkimushanke auttanut tippaakaan ratkaisemaan taustalla ollutta maaoikeuskuviota, jotta ILO:n sopimus voitaisiin meillä vahvistaa. Tänään maa- ja metsätalousministeriön omaan organisaatioon kuuluva Makera jatkaa tätä perinnettä panostamalla resursseja suunnittelutehtävään, jota
vetävä tutkija on tunnettu vahvoista pyrkimyksistään taivuttaa ILO:n sopimus sellaiseen muottiin, että sen piiriin voitaisiin sulkea
myös suomalainen paikallisväestö. Voidaan myös kysyä, miksi ILO-sopimukseen liittyviä maankäyttökysymyksiä selvitetään yhteiskuntatieteilijän johdolla, kun käsillä oleva ongelma on selkeästi juridinen ja vaatisi oikeustieteellisen perustutkinnon lisäksi tutkijalta varsin vahvaa kansainvälisen oikeuden ja erityisesti alkuperäiskansaoikeuden asiantuntemusta.
Vuoden 1989 ILO-169 on kansainvälinen yleissopimus, joka tähtää turvaamaan alkuperäiskansan oikeutta omaan kulttuuriin
ilman valtion taholta tulevaa sulauttamispainetta. Sopimuksessa oleva itse-identifikaatio tarkoittaa kansan oikeutta määritellä oma
identiteettinsä ja muut olemuksensa ulottuvuudet. Päinvastoin kuin ILO:n sopimusta sivuavissa viimeaikaisissa tutkimuksissa esitetään, sopimus ei tarkoita yksilön oman identiteettikäsityksen vahvistamista vaan alkuperäiskansan oikeutta määritellä ja hyväksyä kuulumisesta kansaan.
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Noitavainojen monumentti Vuoreijassa. Monissa muistokylteissä on saamelainen nimi. Kuva: NN2012
Alkuperäiskansa-asemaan liittyy kansainvälisesti yhteisesti hyväksyttyjä oikeuksia, joita YK yleensä on hyväksynyt esimerkiksi
sopimuksina, joita jäsenvaltiot kukin omassa tahdissaan vahvistavat eli ratifioivat osaksi omaa lainsäädäntöään. Alkuperäiskansan
maanomistus on usein kompastuskivi, valtiot ja pääväestöt tunnetusti asuttavat maa-alueet ensin omilla kansalaisillaan. Myös meiltä
tiedetään yksilökertomuksia, joissa kauppiaat veivät kokonaisia metsiä ja tiloja saamelaisilta. Siirtokuntataktiikalla ja asutuspolitiikalla
saamelaisyhteisöt on pirstottu myös maantieteellisesti. Vielä 2000-luvullakin viranomaiset ovat toiminnallaan edistäneet maiden käytön siirtymistä matkailuyrittäjille ohi paikallisten luontaiselinkeinoissa elävien saamelaisten.
Uskon kuitenkin edelleen
suomalaiseen koulutuksen ja
tutkimuksen sisäiseen voimaan.
Saamen kielen ja kulttuurin opetus ja myös tutkimus taistelevat
kynsin hampain olemassaolostaan. Oulun yliopiston Giellagasinstituutti on tällä saralla tehnyt
kiitettävän paljon ja sillä onkin
nyt kansallinen vastuu alan kehittämisestä. Lapin yliopisto on
erityismäärärahan turvin käynnistämässä omiin vahvuuksiin
perustuvaa saamentutkimusta.
Toivon sydämestäni että tämä
piskuinen pohjoinen yliopisto
onnistuu tarkoituksessaan niin,
että myös saamelaiset voivat
iloita alan kehittymisestä. Juuri
nyt olisi erityisen tärkeää tutkia
saamelaisuuden marginaali-ilmiöiden sijaan sitä, miten saamelaisuuden ydin, saamelaisuutta
tähän päivään asti kannattaneet
ryhmät ja kulttuuriin osa-alueet,
selviävät tämän päivän puristuksessa.
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