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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimusaihe ja oma tutkijapositio

Pro gradu -työssäni tutkin diskurssianalyyttisesti Ylen verkkosivujen saamelaisuutisten 

kommentteja.  Saamelaisaihepiirin  yhdistäminen  suomen  kielen  pro  gradu  -työhöni 

tuntui  mielekkäältä  ja  kiinnostavalta,  sillä  olen  itse  saamelainen  ja  myös opiskellut 

sivuaineinani  saamen  kieltä  sekä  saamelaista  kulttuuria.  Olen  myös  useasti  lukenut 

erilaisia  verkkokeskusteluja sekä -kommentteja saamelaisiin, saamelaiseen kulttuuriin 

sekä  saamen  kieleen  liittyen  ja  huomannut,  että  kyseiset  aiheet  herättävät 

kommentoijissa  vahvoja  –  usein  kielteisiä  –  tunnereaktioita.  Aihe  on  kiinnostava 

mielestäni  myös  siksi,  että  verkkokeskustelut  ovat  melko  uusi  tutkimuskohde.  Eräs 

verkkokeskustelujen  mielenkiintoisimpia  piirteitä  on  mielestäni  myös  se,  että 

anonyymiys  mahdollistaa  provosoivien  ja  yleisesti  paheksuttujen  mielipiteiden 

tuomisen julki. Tämä piirre näkyy myös aineistossani.

Koska  tutkimukseni  aihe  on  melko henkilökohtainen,  tunnen  tarpeelliseksi  kertoa 

tarkemmin  omasta  tutkijapositiostani.  Saamelaisena  ja  Lapissa  varttuneena  katson 

tutkimukseni  aihetta  sisältä  päin,  en  ulkopuolisen  näkökulmasta.  Tunnen myös 

ennestään  aihepiiriini  liittyvää  yhteiskunnallista  keskustelua.  Se,  etten  katso  aihetta 

ulkopuolisen silmin, on pitänyt minut varovaisena tutkimusta tehdessäni. Näkökulmani 

varmasti vaikuttaa tutkimukseeni, ja joku aihetta ulkopuolelta katsova olisi voinut tutkia 

asiaa eri tavalla tai esimerkiksi kiinnittää aineistossa huomiota erilaisiin asioihin. Olen 

kuitenkin  tietoisesti  työni  jokaisessa  vaiheessa  pyrkinyt  olemaan  mahdollisimman 

puolueeton ja neutraali,  vaikka aineistoni minussa herättämät ajatukset eivät sellaisia 

olisi  olleetkaan.  Tiedostan kuitenkin myös sen, että käyttämäni metodin eli  kriittisen 

diskurssianalyysin tausta-asetelmat ja pyrkimykset valta-asetelmien paljastamiseen sekä 

yhteiskunnalliseen muutokseen ovat arvolatautuneita.  Toisaalta kuinka moni tieteenala 

pystyy  olemaan  täysin  arvovapaa? Metodini,  tutkijapositioni  ja  saamelaisten 

vähemmistöaseman  vuoksi  tutkimukseni  lähtökohdat  ovat  siis  jossain  määrin 

vähemmistösympaattisia,  mutta  työni  toteutuksessa  ja  varsinkin  analyysiosiossa olen 

pyrkinyt  puolueettomuuteen,  neutraaliuteen  sekä  siihen,  että  olen  aineistolleni 
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mahdollisimman reilu ja uskollinen. 

Määrittelen pro gradu -työni  olevan kvalitatiivista tutkimusta,  joka sijoittuu kriittisen 

diskurssintutkimuksen kenttään. Työni voisi sanoa olevan myös saamentutkimusta sekä 

aiheensa  että  oman  tutkijapositioni  vuoksi.  Aikaisemmin  saamelaisia  ryhmänä 

representoivia aiheita ovat diskurssianalyyttisesti tutkineet esimerkiksi  Seija Tuulentie 

(2001),  jonka  sosiologian  alan  väitöskirja  käsittelee valtaväestön  retoriikkaa 

saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa.  Viivi Halme on puolestaan tutkinut 

saamelaisdiskursseja  sanomalehti  Kalevan  verkkouutisoinnissa  pro  gradu  -työssään 

(2011). 

Tietääkseni Suomessa saamelaisiin liittyviä verkkokeskusteluja ei ole aiemmin tutkittu. 

Verkkokeskustelut  ovat  melko uusi  tutkimusaihe,  sillä  itse  tietoverkkojenkin historia 

alkoi vasta 1960-luvulta. Kului kuitenkin vielä vuosikymmeniä ennen kuin tietoverkot 

yleistyivät.  Merkkikohtana  voidaan  pitää  vuotta 1993,  jolloin kaupallisten  internet-

yhteyksien tarjonta alkoi Suomessa, ja World Wide Web tuli tutuksi suurelle yleisölle. 

(Saarikoski  2009a:  26.)  Vuosia  1993–1995  voikin  pitää  internetilmiön 

arkipäiväistyminen  ja  popularisoitumisen  aikana  (Saarikoski  2009b:  115). Jokaisen 

suomalaisen ulottuville internet on siis  tullut  vasta  parikymmentä vuotta  sitten.  Tätä 

ennen laajamittainen osallistuminen verkkokeskusteluihin ei ole ollut mahdollista, joten 

myös  verkkokeskustelututkimuksen  historiaa  voi  pitää  verrattain  lyhyenä.  Tosin 

verkkokeskustelua voidaan pitää  myös eräänlaisena yleisönosastokirjoittelun jatkeena, 

jolloin tutkimushistorian voi katsoa alkaneen jo kauempaa. 

1.2. Tutkimustavoite ja -kysymykset

Lähdin tekemään tutkimustani aineistolähtöisesti ja -ehtoisesti. Aineistoon tutustumisen 

jälkeen tutkimustavoitteekseni muodostui selvittää, millä tavalla saamelaisia ryhmänä 

merkityksellistetään Ylen verkkosivujen saamelaisuutisten kommenteissa. 

Aineistostani nousi esiin kolme tapaa puhua saamelaisista ja saamelaisuudesta, niinpä 

tutkimuskysymyksikseni muodostuivat seuraavat:
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1. Miten saamelaisten alkuperäiskansastatusta merkityksellistetään?

2. Miten saamelaisia merkityksellistetään suhteessa muuhun yhteiskuntaan?

3. Miten saamen kieltä merkityksellistetään?

1.3. Tutkimusaineisto

Idean verkkoaineistosta  sain graduohjaajaltani  Harri  Mantilalta.  Halusin  sisällyttää 

tutkimukseeni  saamelaisaihepiirin,  joten lähdin hakemaan sopivia  keskusteluja  muun 

muassa  hakusanoilla  saamelaiset  suomi24,  saamen  kieli  kuulostaa  ja saamelaiset  

keskustelu.  Päädyin hakusanoilla muun muassa Lapin kansan, Tiede-lehden sekä Ilta-

Sanomien  verkkosivuille. Käytin myös muita hakusanoja, joista jokin vei minut Ylen 

sivuille. Huomasin, että Ylen sivuilla oli paljon saamen kieleen tai saamelaisiin liittyviä 

keskusteluja. 

Selailin  Ylen  sivujen  lisäksi  tarkemmin  myös  Suomi24-sivuston  keskusteluja,  ja 

alkuperäinen  suunnitelmani  olikin  kerätä  aineistoa  myös  sieltä.  Päädyin  kuitenkin 

keräämään  koko  aineiston  Ylen  sivuilta,  sillä  en  loppujen  lopuksi  tarvinnutkaan 

Suomi24-sivuston keskusteluja aineistoni täytteeksi. Päätökseen vaikutti myös se, että 

Ylen  sivut  olivat  selkeämmät  ja  kommentit  uutisiin  liittyen  vaikuttivat 

mielenkiintoisemmilta kuin Suomi24:ssa.  Ylen uutisiin oli kirjoitettu melko pitkiäkin 

kommentteja,  kun  taas  Suomi24:n  keskustelut  tuntuivat  paikoin  täyttyvän 

lyhytsanaisista huuteluista. Ylen uutisten kommentit vaikuttivat mielenkiintoisemmalta 

aineistolta  myös  siksi,  että  Yle  on  valtakunnallisesti  tunnetumpi  verkkosivusto  kuin 

Suomi24. 

Yle.fi-sivusto on Yleisradio oy:n ylläpitämä verkkosivusto. Yle itsessään on  vuonna 

1926  perustettu  julkisen  palvelun  viestintäyhtiö,  joka  tuottaa  palveluita  ja  ohjelmia 

kaikille suomalaisille.  Sen tehtäviin kuuluu näyttää mahdollisimman monikulttuurinen 

ja monipuolinen kuva maailmasta sekä vahvistaa suomalaista kulttuuria. Ylen kaikkea 

toimintaa säätelee Laki Yleisradio oy:stä, joka linjaa julkisen palvelun erityistehtävät ja 

ohjelmatoiminnan suuntaviivat. Kaikista suomalaisista tv-ohjelmista 70 % ja lähes 90 % 
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toimitetuista  suomalaisista radio-ohjelmista  on  Ylen  kanavilla.  Ylen  pääomistaja  on 

Suomen valtio, ja Ylen toimintaa rahoitetaan Yle-verolla. Yle on täten kaupallisesti ja 

poliittisesti riippumaton. Yle tuottaa palveluita suomeksi, ruotsiksi, saameksi, romaniksi 

sekä  viittomakielellä.  Palvelut  ovat televisiossa,  radiossa sekä  verkossa juuri  Yle.fi 

-sivustolla, jonka  Yle  otti  viestintävälineekseen  radion  ja  television  rinnalle  vuonna 

1995. (Yle.fi-verkkosivusto 15.3.2013.) 

Yle.fi-sivusto  tarjoaa  käyttäjilleen  uutisia  sekä  teemoittain  että  alueellisesti 

ryhmiteltynä.  Sivuston  alla  toimivat  myös  saamenkielinen  Yle  Sápmi  -sivusto  sekä 

ruotsinkielinen Svenska Yle. Verkkosivustolla voi katsoa myös viittomakielisiä uutisia 

sekä lukea selkokielisiä uutisia.  Ylen sivuilla  on myös Yle Areena,  josta voi seurata 

erilaisia tv- ja radio-ohjelmia.  Yle.fi-sivuston alla toimii esimerkiksi myös Abitreenit-

osio, jossa voi harjoitella yo-kirjoituksia varten sekä keskustella niistä. Sivuston sisältö 

on siis varsin monipuolinen. 

Ylen sivuilla on sivuston oma hakukone, jonka avulla etsin lopullisen aineistoni. Käytin 

uutisia  etsiessäni  kahta  hakusanaa:  saamelaiset  ja  saamen  kieli.  Rajasin  tulokset 

koskemaan  vain  Yle.fi-sivuston  uutisia.  Hakukone  antoi  tulokseksi  monta  sivua 

saamelaisia ja saamen kieltä koskevia uutisia, joiden otsikoista läheskään kaikki eivät 

näyttäneet  liittyvän oleellisesti  saamelaisiin  tai  saamen kieleen.  Koska aineistoksi  ei 

olisi ollut millään tavalla järkevää ottaa kaikkia uutisia, jotka edes vähänkin koskevat 

saamelaisia  tai  saamen  kieltä,  päätin  karsia  aineistoni  otsikoiden  perusteella.  Otin 

aineistooni mukaan siis sellaisia uutisia, joiden otsikossa mainittiin suoraan saamelaiset  

tai  saamen  kieli tai  jos  tiesin,  että  otsikon  teema  liittyi  jotenkin  muuten 

saamelaisaihepiiriin. Eräs tällainen teema on esimerkiksi ILO-sopimus, jonka ratifiointi 

koskettaisi  nimenomaan  saamelaisia.  Kaikissa  saamelaisiin  oleellisesti  liittyvissä 

keskusteluissa  ei  ollut  kommentteja.  En  myöskään  ottanut  aineistooni  uutisia,  jotka 

liittyivät selkeästi esimerkiksi Ruotsin tai Norjan saamelaisiin.

Otin  aineistooni  kelpaavat  kommentit  talteen  erilliseen  tekstitiedostoon.  En  ottanut 

aineistoani  talteen  yhdellä  kertaa,  joten  on  mahdollista,  että  joihinkin uutisiin  on 

keräämiseni jälkeen kirjoitettu kommentteja. Viimeinen keräämispäiväni oli 3.2.2012, 

joten  tämän  jälkeen  lisätyt  kommentit  ja  uutiset  joutuvat  automaattisesti  aineistoni 
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ulkopuolelle. Vaikka koetinkin olla niin tarkka kuin vain osasin, on mahdollista, että 

minulta  on  jäänyt  huomaamatta  joitakin  aineistonkeruukriteereiheni  sopivia  uutisia. 

Hakutuloksia tuli niin paljon, että loppupäässä on luultavasti uutisia, joita en ole edes 

huomannut. Toisaalta tämä ei haittaa, sillä en olisi voinut ottaa aineistokseni kaikkia 

kriteereihini sopivia uutisia, sillä niitä olisi tullut liikaa. 

Edellä  kuvaamani  aineistonkeruuvaiheen  jälkeen  saamelaisaihepiireihin  liittyviä 

kommentteja oli noin 500. Lukumäärä oli niin suuri, että sen tutkiminen ei olisi ollut 

mielekästä. Minun oli siis vielä rajattava aineistoani. En lähtenyt rajaamaan aineistoani 

uutisten  tai  kommenttien  perusteella,  vaan  teemoittelin  kommentit  suurpiirteisesti, 

jolloin pystyin saamaan jonkinlaisen käsityksen aineistoni mahdollisista diskursseista. 

Aineistosta  nousi  esiin  kaksi  suurta,  selkeää  teemaa,  jotka  liittyivät  saamelaisten 

alkuperäiskansa-asemaan sekä saamelaisten yhteiskunnalliseen asemaan ja oikeuksiin. 

Kolmas teema, saamen kieli,  ei  ollut  kommenttien lukumäärällä mitattuna niin suuri 

kuin aiemmat kaksi, mutta kuitenkin mielenkiintoinen ja kielitieteellisen tutkimuksen 

kannalta hyvin oleellinen. Näihin kolmeen teemaan luokittelemani kommentit ovat siis 

työni aineisto. Yhteensä kommentteja on 241, ja ne on kirjoitettu yhteensä 32 uutiseen. 

Uutiset,  joihin kommentit on kirjoitettu, on julkaistu 20.11.2009 ja  1.2.2012 välisenä 

aikana.  Suurin  osa  uutisista  on  julkaistu  vuosina  2010  ja  2011. Luokittelin  kunkin 

kommentin vain yhden teeman ja myöhemmin yhden diskurssin alle, vaikka joissakin 

kommenteissa  saattoikin  aktivoitua  useampi  diskurssi.  Tämä  oli  välttämätöntä,  sillä 

aineiston analysointi olisi käynyt mahdottomaksi, jos jokainen kommentti olisi voinut 

kuulua useampaan diskurssiin yhtä aikaa. 

1.4. Suomen saamelaiset

Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa (Suomen saamelaiskäräjien 

verkkosivut 3.10.2012, Lehtola 1997: 7). Suomen lain mukaan saamelainen on henkilö, 

”joka pitää itseään saamelaisena edellyttäen

1) että hän itse tai ainakin yksin hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut 

saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai

2) että  hän  on  sellaisen  henkilön  jälkeläinen,  joka  on  merkitty  tunturi-,  metsä-  tai 
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kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka

3)  että  ainakin  yksi  hänen  vanhemmistaan  on  merkitty  tai  olisi  voitu  merkitä 

äänioikeutetuksi  saamelaisvaltuuskunnan  tai  saamelaiskäräjien  vaaleissa” (Laki 

saamelaiskäräjistä 974/1995, 3 §).

Suomessa  saamelaismääritelmä  perustuu  ensisijaisesti  siis  kieleen  ja 

itseidentifikaatioon. Saamelaismääritelmä ei siis välttämättä edellytä, että saamelaiseksi 

katsottava henkilö puhuisi saamea äidinkielenään tai  muuten osaisi  käyttää kieltä,  ja 

siksi saamen kielten puhujia on huomattavasti vähemmän kuin itse saamelaisia. Kielen 

merkitys määritelmässä on tärkeä, sillä sen kautta tulee myös yhteys kulttuuriin (Lehtola 

1997: 8). 

Suomessa asuu noin 9 000 saamelaista,  ja  eri  maissa saamelaisia  arvioidaan olevan 

yhteensä noin 75 000. Pohjois-Suomen lisäksi saamelaiset ovat perinteisesti asuttaneet 

Keski- ja Pohjois-Norjaa, Keski- ja Pohjois-Ruotsia sekä Kuolan Niemimaata Venäjällä. 

Eniten saamelaisia asuu Norjassa. (Suomen saamelaiskäräjien verkkosivut 3.10.2012.)

Saamen  kielet  kuuluvat  uralilaisen  kielikunnan  suomalais-ugrilaiseen  haaraan,  ja  ne 

ovat itämerensuomalaisten kielten lähimpiä etäsukukieliä. Yhteensä saamen kieliä on 

yhdeksän: itäsaamelaiseen ryhmään kuuluvat koltan-, inarin-, kildinin- ja turjansaame 

sekä länsisaamelaiseen  ryhmään  kuuluvat pohjois-,  etelä-,  piitimen-,  uumajan-  ja 

luulajansaame. Monet kielistä ovat uhanalaisia,  ja esimerkiksi uumajan-, piitimen- ja 

turjansaamen puhujia on vain muutamia kymmeniä.  Pohjoissaame on saamen kielistä 

suurin  ja  vakain:  sitä  puhuu yhteensä  noin  20 000 tuhatta  ihmistä,  joista  Suomessa 

asuvia pohjoissaamen puhujia on noin 2 000. Pohjoissaamen lisäksi Suomessa puhutaan 

inarinsaamea sekä koltansaamea,  joita  kumpaakin puhuu yhteensä noin 300 ihmistä. 

(Lehtola 1997: 9, Suomen saamelaiskäräjien verkkosivut 3.10.2012, Kotimaisten kielten 

keskuksen verkkosivut 5.10.2012.) 

Saamelaisten  oikeus ylläpitää  ja  kehittää  kulttuuriaan  sekä  kieliään  turvataan 

perustuslaissa  (17  §)  sekä  saamen  kielilaissa  (1086/2003),  joka  on  ollut  voimassa 

vuodesta  1992  ja  uudistettu  vuonna  2003.  Vuodesta  1992  saamen  kielillä  on  ollut 

virallinen asema kotiseutualueella,  mikä tarkoittaa,  että  saamelaiset ovat  oikeutettuja 
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asioimaan esimerkiksi virastoissa ja sairaaloissa äidinkielellään. Suomessa saamelaisten 

kotiseutualueeseen  kuuluvat  Enontekiön,  Inarin  ja  Utsjoen  kunnat  sekä  Sodankylän 

kunnan pohjoisosa.  Suomessa suurin osa saamelaisista asuu kuitenkin kotiseutualueen 

ulkopuolella. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivut 5.10.2012,  Saamen kielilaki 

1086/2003 § 2.)

Saamelaiset ja saamen kieli ovat historiansa aikana kärsineet valtioiden harjoittamasta 

sulauttamispolitiikasta,  jonka  syntyyn  vaikutti  muun  muassa  kansallisvaltioiden 

rakentaminen sekä kansallisuusaate. Se tiivistyi ajatukseen ”yksi kansa, yksi kieli, yksi 

valtio”. Sulauttaminen koski myös muita vähemmistöjä, esimerkiksi kveenejä Norjassa. 

Suomessa sulauttamispolitiikka oli epävirallisempaa ja peitellympää kuin naapurimaissa 

Ruotsissa  ja  Norjassa.  Valtio  ei  ottanut  asiaan  virallista  poliittista  linjaa,  mutta 

saamelaisväestöön  suhtauduttiin  välinpitämättömästi  ja  heidän  vanhan  kulttuurinsa 

ajateltiin  olevan  kehityksen  esteenä.  Myös  yleisen  oppivelvollisuuden  ja 

kansakoululaitoksen  synty  vaikutti  negatiivisesti  saamen  kieleen  ja  saamelaiseen 

yhteisöön. Kansakouluista tuli yksikielisiä, joten lapset oppivat puhumaan ja lukemaan 

maansa valtakieltä mutta eivät omaa äidinkieltään. Saamesta tuli kieli,  jota hävettiin. 

Monet vaihtoivat äidinkielensä suomeksi sekä luopuivat alkuperäisestä kulttuuristaan. 

(Aikio-Puoskari 2002: 94–98.)

Toisen  maailmansodan  jälkeen  ihmisten  elintavat  muuttuivat  teollistumisen, 

kaupungistumisen  ja  teknologian  kehittymisen  vuoksi.  Modernisaatio  muutti 

saamelaista  yhteiskuntaa  niin,  että  luontaiselinkeinoille  perustuva  elämäntapa  alkoi 

näyttää käyttökelvottomalta ja vanhanaikaiselta. Tämä lisäsi kielenvaihtoa ja siirtymistä 

”tavallisen”  suomalaisen  elämän  pariin.  Kehitys  ei  ollut  kuitenkaan  pelkästään 

negatiivista, vaan alkoi kehittyä myös vastareaktio, saamelaisten etninen herääminen, 

jonka  seuraukset  ovat  nähtävissä  vielä  nykyäänkin.  Herääminen  merkitsi  tietoista 

kulttuurin  ja  identiteetin  kehittämistä.  Etnisen  heräämisen  myötä  saamen  kieli  ja 

saamenkielinen  opetus  vahvistuivat,  perustettiin  saamelainen  korkeakoulu,  valittiin 

Saamelaiskäräjät eli suomen saamelaisten korkein poliittinen elin sekä otettiin käyttöön 

pohjoissaamen  yleinen  ortografia,  mikä  lisäsi  saamenkielistä  julkaisutoimintaa.

(Aikio-Puoskari 2002: 98–100.) 
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Nykyään  sulauttamispolitiikasta  on  siirrytty  kohti  pluralistisempaa  politiikkaa  ja 

yhteiskunnan  monikielisyyttä  ja  -kulttuurisuutta  pidetään  pikemminkin  voimavarana 

kuin  heikkoutena  (Seurujärvi-Kari  2005:  344).  Nykyään saamelaisuuttaan  ei  tarvitse 

hävetä,  ja esimerkiksi  Minna  Rasmuksen  (2008:  32) tekemään  selvitykseen 

osallistuneista  nuorista  valtaosa  oli  ylpeitä  saamelaisuudestaan.  Selvityksen  tulosta 

tukevat  myös  kandidaatintutkielmani  (Mattanen  2010)  tulokset,  jossa  tutkin 

saamelaisnuorten  kieliasenteita  suomen  ja  saamen  kieliä  kohtaan.  Tutkielmassani 

saamen kieleen suhtauduttiin positiivisemmin kuin suomen kieleen. 
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2. DISKURSSINTUTKIMUKSEN TEORIATAUSTASTA JA METODEISTA 

2.1. Sosiaalinen konstruktivismi

Käytän  aineistoni  analysoimiseen  kriittisen  diskurssintutkimuksen  menetelmää,  jossa 

kielen käytön ajatellaan rakentavan ympäröivää maailmaa, sen ilmiöitä sekä sitä, miten 

hahmotamme  todellisuuttamme  (Pälli  2003:  11). Diskurssianalyysi  nojaa  sosiaalisen 

konstruktivismin  näkökulmaan  (Jokinen,  Juhila  & Suoninen  1993:  9),  jota  voi  pitää 

osana pro gradu -työni teoriataustaa. 

Sosiaalinen konstruktivismi on melko väljä teoreettinen viitekehys, jonka sisään mahtuu 

erilaisia  metodeja  sekä  monenlaisia  teoreettisia  painotuksia  (Pälli  2002:  25).  Sen 

pääajatus on, että kielen käyttöä voi ajatella todellisuuden kuvan sijasta pikemminkin 

todellisuuden  rakentajana.  Kieli  ei  siis  heijasta  ulkoista  todellisuutta  yksiselitteisellä 

tavalla. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 9, 20.)

Sosiaalinen  konstruktivismi  ei  sinänsä  ole  sidoksissa  tiettyyn  tieteenalaan,  vaikka 

käytännössä  ja  lähtökohtaisesti  se  onkin  sekä  yhteiskuntatieteellinen  että 

yhteiskunnallinen näkemys. Kielitieteilijät eivät ole osallistuneet kovinkaan näkyvästi 

konstruktivismista  käytävään  tieteenfilosofiseen  keskusteluun,  sillä  kielitieteessä 

konstruktivististä  tutkimusta  on  tehty  erilaisten  traditioiden  nimissä.  Kuitenkin 

esimerkiksi  tekstintutkimus  ja  kriittinen  lingvistiikka  edustavat  melko  selkeästi 

konstruktionististä ajattelutapaa. (Pälli 2003: 24– 26.) 

Sosiaalisen  konstruktivismin  nousua  ja  vahvistumista  yhteiskuntatieteellisissä  ja 

humanistisissa  tutkimuksissa  kutsutaan  kielelliseksi  käänteeksi,  sillä  sosiaalisen 

konstruktivismin suuntauksen myötä kvantitatiiviset ja kokeelliset tutkimusotteet jäivät 

syrjemmälle.  Sen  sijaan  tilaa  saivat  kielen  sekä  muiden  semioottisten 

merkkijärjestelmien  käyttäminen  yhteisöllisyyden  ja  identiteettien  rakentamisessa, 

toimintatapojen järjestäytymisessä sekä merkitysten luomisessa. Kielellisestä käänteestä 
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sai  alkunsa  myös  diskurssintutkimuksen  kukoistuskausi,  jonka  voi  katsoa  jatkuvan 

edelleen. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 12.)

2.2. Kriittisen kielentutkimuksen traditio

Kriittisen  diskurssianalyysin  voi  katsoa  kuuluvan  kriittisen  lingvistiikan 

tutkimussuuntaukseen, joka osoittaa kielellisten valintojen yhteyksiä vallan ja kontrollin 

ilmenemismuotoihin  ja  ideologiaan  sekä  tarkastelee  kielenkäyttöä  yhteiskunnallisena 

toimintana,  joka  todellisuuden  kuvaamisen  lisäksi  myös  konstruoi  ja  muokkaa  sitä 

(Kalliokoski  1996c:  5,  Fairclough 1989:  5). Kriittisen lingvistiikan suuntaus  sisältää 

myös  siis  sosiaalisen konstruktivismin ajatuksen kielen kyvystä  rakentaa ja muokata 

todellisuuttamme. 

Kriittisen  lingvistiikan  tutkimussuuntauksen  kielitieteellisenä  taustana  on  Hallidayn 

systeemis-funktionaalinen kielioppi,  jonka kantava idea on ajatus kielestä sosiaalisen 

toiminnan muotona ja ihmisestä toimijana sosiaalisissa yhteisöissä (Kalliokoski 1996a: 

18,  Luukka 2002: 89). Sen ajatuksen kielen monifunktioisuudesta ja sen olemuksesta 

sosiaalisena merkkijärjestelmänä sekä käsitykset kielenkäytöstä kielellisinä valintoina ja 

kielestä systeeminä ovat tärkeitä myös kriittisessä lingvistiikassa (Kalliokoski 1996a: 

18). 

Hallidayn kieliteoriassa oleellista on ajatus, jonka mukaan kielellä on useita tehtäviä 

samanaikaisesti  sekä  ajatus  siitä,  että  kieli  tarjoaa  käyttäjilleen  erilaisia  resursseja, 

valinnanmahdollisuuksia, joiden avulla merkityksiä eri tilanteissa luodaan. Kielenkäyttö 

nähdään  funktionaalisena  ainakin  kolmella  eri  tavalla,  sillä  kieltä  käytetään 

tekstuaalisessa  funktiossa  viestinnän  välineenä,  representationaalisessa  funktiossa 

kuvaamisen välineenä sekä vuorovaikutuksellisessa funktiossa sosiaalisten suhteiden ja 

identiteettien luojana. Yksi teksti, lause tai lausahdus toimii siis monella tasolla samaan 

aikaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 14–15, Luuka 2000: 138.) Muun muassa näiden 

ajatusten  vaikuttaessa  taustalla  Fowler,  Hodge,  Kress  ja  Trew  julkaisivat  teoksen 
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Language and Control  (1979), jota yhdessä  Hodgen ja Kressin  Language as Ideology 

-teoksen  (1979) kanssa  voidaan  pitää  kriittisen  tekstintutkimuksen  perustana 

(Kalliokoski 1996a: 18). 

Vanhimmat kriittiset lingvistit olivat kiinnostuneita lähinnä syntaksin ilmiöistä. 1980-

luvulta  lähtien  tekstuaalinen  näkökulma  on  alkanut  korostua  tekstintutkimuksen 

kehityksen  myötä.  1970-  ja  1980-luvuilla  kriittinen  kielentutkimus  oli  kiinnostunut 

myös  erityisesti  nimeämisestä  eli  puhujan  tai  kirjoittajan  antamista  nimityksistä 

tapahtuman  henkilöille  tai  osaprosesseille.  1990-luvulla  alettiin  puolestaan  puhua 

kriittisestä  tekstianalyysista.  1990-luvulla  tekstin,  diskurssin  ja  tyylin  tutkimus 

näyttäytyi moniulotteisena ja monista eri tieteistä vaikutteita saaneena tutkimusalana, 

jonka tärkeä kehittelijä on Norman Fairclough. (Kalliokoski: 1996a: 22–24, Fairclough 

1997: 74.) 

Diskurssianalyyttinen tutkimus voi  näkökulmaltaan olla kriittistä, ei-kriittistä tai jotain 

skaalalta  näiden  väliltä (Fairclough  1992:  12),  ja  omassa pro  gradu  -työssäni on 

selkeästi kriittinen näkökulma. Tarkastelen siis kielenkäyttöä kontekstissaan sekä kielen 

ja  sosiaalisten  rakenteiden  ja  ilmiöiden välistä  suhdetta,  mutta  erityisestä  kriittisestä 

näkökulmasta  käsin.  Kriittisen  diskurssianalyysin  päämääränä  on  nostaa  esiin 

yhteiskunnallisesti  ja  poliittisesti  oleellisia  teemoja  ja  ajatuksia,  jotta  vähitellen 

saataisiin  yhteiskunnassa  aikaan  muutos  parempaan.  (Pietikäinen  2000:  193.) 

Kiinnostus  yhteiskunnallista  muutostarvetta,  epätasa-arvoa  ja  vallankäyttöä  kohtaan 

yhdistyvät  usein  juuri  rasismin  aihepiiriin  kuuluvissa  diskurssinanalyyttisissä 

tutkimuksissa. Rasismi onkin kriittisen diskurssianalyysin piirissä yksi tutkituimmista 

teemoista.  (Pietikäinen  2000:  205.)  Vaikka  oma  työni  ei  olekaan  rasismitutkimus, 

katson,  että  kiinnostus  epätasa-arvoa,  vallankäyttöä  sekä  yhteiskunnallista 

muutostarvetta  kohtaan ovat  oleellisia  myös  vähemmistöjä tutkittaessa.  Kriittisen 

diskurssianalyysin päämäärien ja ajatusten mukaisesti oman työni päämääränä on myös 

nostaa  esiin  mielestäni  yhteiskunnallisesti  ja  poliittisesti  tärkeitä  aiheita.  Tarkemmin 

sanottuna tavoitteenani on tuoda esiin se, miten saamelaisista verkossa puhutaan. 
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2.3. Diskurssianalyysin perusajatuksia ja lähtökohtia

Nykyään  diskurssintutkimus  (tai  vaihtoehtoisesti  diskurssianalyysi)  on  jatkuvasti 

kehittyvä ja monitieteinen ala, joka tutkii sosiaalisen toiminnan ja kielenkäytön välistä 

suhdetta.  Diskurssintutkimuksella  ja  sen  opetuksella  on  kullakin  alalla  omia 

erityispiirteitä,  mutta  yhdistävänä  tekijänä  on  diskurssintutkijoiden  kiinnostus 

merkityksen  sosiaalista  rakentumista,  kielenkäytön  mikrotasoa  sekä  laajempaa 

yhteiskunnallista  makrotasoa  kohtaan.  (Pietikäinen  &  Mäntynen  2009:  7.) 

Kielitieteellinen  diskurssianalyysi  erottautuu  metodisesti muiden  alojen 

diskurssintutkimuksesta  tarkalla  lingvistisellä  tekstianalyysillä.  Kysymyksenasettelun 

tasolla  Pirjo  Hiidenmaa  (2000:  164)  erottaa  lingvistisen  tekstintutkimuksen  muista 

tekstintutkimuksen  lajeista  sillä,  että  muut  tekstintutkimuksen  lajit  ovat  yleensä 

kiinnostuneita  teksteistä  esimerkiksi  ajattelutapojen  ja  arvojen  välittäjinä,  kun  taas 

lingvistinen tekstintutkimus etsii vastauksia siihen, mitä kieli on ja miten sitä käytetään. 

Jokinen,  Juhila  ja  Suoninen  määrittelevät  teoksessaan  Diskurssianalyysin  aakkoset  

diskurssianalyysin viisi teoreettista lähtökohtaoletusta. Näitä oletuksia ovat oletus kielen 

käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta, oletus useiden rinnakkaisten ja 

keskenään  kilpailevien  merkityssysteemien  olemassaolosta,  oletus  merkityksellisen 

toiminnan  kontekstisidonnaisuudesta,  oletus  toimijoiden  kiinnittymisestä 

merkityssysteemeihin  sekä  oletus  kielenkäytön  seurauksia  tuottavasta  luonteesta 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 17–18).

Oletus  kielen  käytön  sosiaalista  todellisuutta  rakentavasta  luonteesta  pohjautuu 

sosiaalisen konstruktivismin  ajattelutapaan, jossa kieli ei ainoastaan kuvaa maailmaa, 

vaan  pikemminkin  järjestää  ja  rakentaa  sosiaalista  todellisuuttamme.  Toisin  sanoen 

rakennamme itse ne kohteet, joista puhumme. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 29–

30.) Kieli ajatellaan myös sosiaalisena toimintana, sillä kielenkäytön avulla kuvaamme 

muita  ja  kerromme  meistä.  Kieli  myös  kannattelee  perinteitä  ja  historiaa.  Koska 

kielenkäytön  ajatellaan  olevan  sosiaalista  toimintaa,  ovat  kielenkäyttäjät  sosiaalisia 

toimijoita,  jotka voivat  omien resurssiensa ja  mahdollisuuksiensa mukaan toimia  eri 
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tavalla: käyttää valtaa, vastustaa, uudistaa ja neuvotella. Diskurssintutkimus tarkastelee 

siis, mitä käyttäjät tekevät kielelle, mitä kieli tekee käyttäjille sekä sitä, miten kieli eri 

tilanteissa toimii. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 14.)  

Merkityssysteemien  moninaisuudella  tarkoitetaan  puolestaan  sellaisen  näkemyksen 

murtamista,  jossa  kuvauksen  ja  kohteen  välillä  vallitsisi  yksiselitteinen 

heijastavuussuhde.  Diskurssianalyysin  periaatteiden  mukaista  on  pikemminkin 

tunnustaa,  ettei  tulkintoja  voi  väittää  yksiselitteisesti  totuuksiksi,  vaan  mitä  tahansa 

diskurssia  on  mahdollista  katsoa  monesta  eri  näkökulmasta.  (Jokinen,  Juhila  & 

Suoninen  1993:  18–26.)  Niinpä  diskurssintutkimus  näkee  kielen  monipuolisena  ja 

monikäyttöisenä  resurssina,  jota  kuitenkin  voivat  rajoittaa  esimerkiksi  yhteiskunnan 

asenteet,  normit  tai  muut  kielenkäyttäjät.  Kielenkäytön  siis  ajatellaan  muodostuvan 

erilaisista kielellisistä ja semioottisista resursseista, kuten esimerkiksi kielistä, murteista, 

tarinoista,  diskursseista  ja  genreistä.  Erilaisista  resursseista  kielenkäyttäjät valitsevat 

sopivat tilanteen ja taitojensa mukaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 15– 18.)

Keskenään  kilpailevat  merkityssysteemit  ja  kielen  resurssit  tarkoittavat  käytännössä, 

että  kielenkäytön  valintoja  tehdään  ainakin  kolmella  tasolla:  mikrotasolla,  jolloin 

valinnan kohteina  ovat  esimerkiksi  kielioppi,  rakenteet  ja  sanasto;  diskursiivisten 

merkitysjärjestelmien  tasolla,  jolloin  valitaan  esimerkiksi  diskursseja,  genrejä  sekä 

narratiivejä  sekä  sosiaalisten  merkitysjärjestelmien  tasolla,  jolloin  valitaan  muun 

muassa  representaatioita  ja  identiteettejä.  Nämä  valinnanmahdollisuudet  tarkoittavat, 

että yhtä ja samaa ilmiötä voi kuvata käyttämällä resursseja eri tavoin: on siis eri asia, 

kuvataanko  ryhmää  teineiksi  vai  nuoremmaksi  sukupolveksi.  Kyseisessä  esimerkissä 

sanavalinta rakentaa merkitystä,  mutta sitä voivat rakentavat myös monet muut osat, 

esimerkiksi tyyli ja rakenne. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 15– 18.) Samaa periaatetta 

noudattaen  ei  ole  samantekevää,  nimetäänkö  saamelaisia  aineistossani  endonyymillä 

saamelainen vai eksonyymillä lappalainen. 

Toiminnan  kontekstuaalisella  lähtöoletuksella  puolestaan tarkoitetaan,  ettei 

diskurssianalyysi  pyri  eliminoimaan  tutkimuksesta  tapahtumatilanteen  eli  kontekstin 
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tuomaa vaikutusta. Diskurssianalyysiä ei siis voi ajatella laboratoriotutkimuksena, jossa 

pyrittäisiin ”puhtaisiin” kontekstittomiin tutkimustuloksiin, vaan kielenkäyttöä pyritään 

analysoimaan  sellaisena  kuin  se  oikeasti  on  ihmisten  kesken  erilaisissa  tilanteissa. 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 29–30,  Pietikäinen & Mäntynen 2009:  31,  Stubbs 

1983: 1.) Diskurssintutkimuksessa merkityksen  ajatellaan  syntyvän kontekstissa,  sillä 

minkään diskurssin, tekstin tai niitä pienempien kielellisten yksiköiden merkitys ei ole 

pysyvä  tai  aina  samaa  tarkoittava,  vaan  dynaaminen  ja  kontekstisidonnainen. 

Kontekstilla  käsitteenä  on  hyvin  monenlaisia  merkityksiä:  sitä  voidaan  kuvailla 

toimintaympäristöksi  tai  vaikkapa yhteiskunnalliseksi  tilaksi  tai  sitten  kaikiksi  niiksi 

tekijöiksi,  jotka  vaikuttavat  merkityksen  rakentumiseen.  Diskurssintutkimuksessa 

konteksteja pidetään monikerroksisina, jolla tarkoitetaan, että samassa tilanteessa läsnä 

voi  olla  useampia  konteksteja.  Esimerkiksi  luokkahuoneessa  opetustilanne  voidaan 

nähdä yhtenä kontekstina,  mutta sen lisäksi läsnä on  myös  suurempia ja limittyneitä 

konteksteja,  kuten  vaikkapa  opetuksen  historiallinen  ja  yhteiskunnallinen  konteksti. 

(Pietikäinen  &  Mäntynen  2009:  28–  36.)  Kontekstuaalisuutta on  myös  esimerkiksi 

sanojen yhteys lauseisiin, joissa ne ovat (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 29–30).

Oletus  toimijan  kiinnittyneisyydestä  merkityssysteemeihin  tarkoittaa,  ettei  kielen 

käyttöä mielletä tieksi päänsisäisiin kognitiivisiin prosesseihin. Tarkastelutilanteessa ei 

ole yksilö, vaan sosiaaliset käytännöt, ja minän olemuksen analysoinnin sijaan pyritään 

tutkimaan  minän  rakentamisen  ja  rakentumisen  prosesseja.  Näin  päästään 

lopputulokseen, jonka mukaan sama toimija voi saada monenlaisia,  eri  konteksteissa 

ilmentyviä  miniä.  (Jokinen,  Juhila  & Suoninen  1993:  37–38.) Oletus  kielen  käytön 

seurauksia  tuottavasta  luonteesta  puolestaan  liittyy  diskurssien  ja  vallan 

yhteenkietoutumiseen  sekä  ajatukseen  kielenkäytön  todellisuuteen  vaikuttavasta 

luonteesta. Valinnoilla,  myös kielellisillä sellaisilla,  on seurauksensa, ja niinpä valittu 

kielenkäyttö  osaltaan  muokkaa  ja  rakentaa  todellisuuttamme.  (Jokinen,  Juhila  & 

Suoninen  1993:  41–44,  Pietikäinen  &  Mäntynen  2009:  17.) Lausumilla  kuvataan 

asioita,  mutta  niillä  myös  tehdään  jotain,  esimerkiksi  pyritään  legitimoimaan  tai 

ylläpitämään  alistussuhteita.  Diskurssianalyysi  pystyy  tekemään  näitä  valtasuhteita 

näkyviksi. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 41–44.)



15

Voidaan  tiivistetysti  sanoa,  että  diskurssinanalyysi  tutkii  ja  teoretisoi  maailman, 

todellisuuden  ja  tilanteittaisen  toiminnan  välistä  suhdetta.  Diskurssintutkimusta  voi 

kuvata  rinnakkaisin,  risteävin  ja  limittyvin  kehin,  joihin  kuuluvat  sekä laajat 

yhteiskunnalliset  rakenteet  että kieli  kaikkine  pilkkuine  ja  pisteineen.  Tutkimusta 

tehtäessä  kaikella  –  niin  pienillä  kuin  isoillakin asioilla  –  on  merkitystä:  ensi 

silmäyksellä pieneltä vaikuttava piirre voi kertoa hyvinkin isoista asioista siten, että iso 

abstrakti asia on kiteytynyt kielelliseen hahmoon.  Esimerkiksi nimityksellä Burma tai 

Myanmar viitataan samaan alueeseen, mutta jomman kumman nimen käyttäminen voi 

kiteyttää isonkin poliittisen kannanoton. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 20–21.)

2.4. Diskurssin käsite

Diskurssintutkimus  on  vallannut  yhä  enemmän  alaa  sekä  yhteiskuntatieteissä  että 

kielitieteissä,  mikä  on  johtanut  itse  diskurssin  käsitteen  laajenemiseen  ja 

epämääräistymiseen  (Luuka  2000:  133).  Käsitettä diskurssi voidaankin määritellä 

monin eri tavoin. Sana tulee alun perin ranskan sanasta discours, joka tarkoittaa puhetta 

tai esitelmää, ja termillä voidaan vieläkin viitata jutteluun.  (Pietikäinen & Mäntynen 

2009:  22–23). Tieteellisemmän merkityksen diskurssi  sai  kielellisen käänteen vuoksi 

1960-  ja  1970-luvuilla,  jolloin  kielenkäytöstä  tuli  keskeinen  tutkimuksen  ja 

teoretisoinnin  kohde  yhteiskuntatieteellisillä  ja  humanistisilla  aloilla.  Kielellisen 

käänteen  myötä  diskurssi  alettiin  määritellä  lausetta  suuremmaksi  kielenkäytön 

kokonaisuudeksi. Myöhemmin tutkimuksen kiinnostuksen kohteeksi nousi kielenkäytön 

lisäksi  myös konteksti,  jolloin  diskurssilla  alettiin  tarkoittaa  lausetta  suurempaa 

kielenkäytön  kokonaisuutta  kontekstissaan.  Näiden  lisäksi  diskurssilla  voidaan 

tarkoittaa esimerkiksi tietyn alan tai tilanteen vakiintunutta kielenkäyttöä tai aineistoa. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 22–25.) 

Koska  diskurssia  ei  voi  määritellä  vain  yhdellä  tapaa,  on  tutkijan  itse  valittava, 

millaisessa  merkityksessä  hän  käsitettä  käyttää.  Työssäni  käytän  diskurssin  käsitettä 

niin  kuin Pietikäinen ja  Mäntynen teoksessaan Kurssi  kohti  diskurssia (2009),  jossa 
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termiä  käytetään  kriittisen  diskurssintutkimuksen  perinteen  mukaisesti  kahdessa 

merkityksessä.  Yleinen  ja  yksiköllinen  diskurssin  käsite  (engl.  discourse)  viittaa 

kaikkeen  siihen  kielelliseen  ja  semioottiseen  toimintaan,  jonka  katsotaan  sisältävän 

sosiaalisia  ja  vuorovaikutuksellisia  ehtoja  ja  seurauksia.  Sillä  tarkoitetaan  siis 

teoreettista  näkemystä  kielestä  tilanteittaisen  ja  sosiaalisen  toiminnan  resurssina. 

Yleinen diskurssin käsite on laaja, tutkimusaluetta ja tutkimuksen lähtökohtia kuvaava 

teoreettinen  käsite.  Sen  sijaan  spesifi  ja  monikollinen  käsite  diskurssit (engl.  a 

discourse) tarkoittaa  kieliyhteisön  jäsenten  tunnistamaa  kiteytynyttä 

merkityksellistämisen tapaa. Ne ovat tapoja kuvata ja merkityksellistää ilmiöitä tietyllä 

tapaa ja tietystä näkökulmasta.  Tällaisia  spesifejä diskursseja voivat olla  esimerkiksi 

feministinen diskurssi tai sovinistinen diskurssi. (Pietikäinen & Mäntynen 20009: 26–

27,  50–51.)  Tutkimuksessani  viittaan  diskurssin  käsitteellä  useimmiten  tiettyihin 

diskursseihin  enkä  niinkään  diskurssiin  laajana  teoreettisena  käsitteenä.  Tällaisia 

diskursseja  spesifissä  merkityksessä  ovat  muun  muassa  suurimmat  diskurssini  eli 

alkuperäiskansadiskurssi, yhteiskunnallinen diskurssi sekä kielidiskurssi. 

2.5. Diskurssianalyysin menetelmiä 

Metodin voi määritellä olevan systemaattinen tapa analysoida ja lähestyä aineistoa, ja 

sen tehtävänä on ylittää teorian ja aineiston välillä oleva kuilu (Pietikäinen & Mäntynen 

2009:  163). Diskurssianalyysin  historiassa on koetettu määritellä omaa analyysitapaa, 

mutta  toimivaa  sellaista  ei  ole  löydetty  (Pälli  2003:  27).  Osaksi  tämä  johtuu 

diskurssintutkimuksen  laadullista  luonteesta,  jonka  vuoksi  aineistoa  lähestytään  sen 

itsensä ehdoilla (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 164–165).

Diskurssintutkimuksessa  ei  siis  ole  yhtä  vakiintunutta metodia,  mutta  erilaisia 

tutkimuksia yhdistävänä tekijänä toimii yhteinen teoreettinen tausta, jonka tärkeimpiä 

lähtökohtia on  sosiaalisten  konstruktivismin  ajatus  kielen  sosiaalista  todellisuutta 

rakentavasta luonteesta (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 163). Niinpä voidaan sanoa, että 

diskurssianalyysi on antanut lingvisteille näkökulman, muttei  konkreettisia työkaluja, 

joilla  kieltä  voisi  analysoida.  Kriittinen  diskurssianalyysi  ei  siis  anna  suoraa  ohjetta 
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siihen, millaisia asioita analyysissä tulisi nostaa esiin. (Pälli 2003: 27.) 

Vakiintuneen metodin puutteessa ja diskurssianalyysin kvalitatiivisen luonteen vuoksi 

tutkija joutuu siis itse pohtimaan, mikä analyysitapa on juuri hänen aineistolleen paras. 

Diskurssintutkimus  muokkaa,  soveltaa  ja  lainaa  lähitieteiden- ja  tutkimusalojen 

menetelmiä  aina  yhteiskuntatieteiden  menetelmistä  kulttuurintutkimuksen  metodien 

kautta  lingvistiseen  tekstianalyysiin.  (Pietikäinen  &  Mäntynen  2009:  163,  165.) 

Lingvistinä sovellan työssäni nimenomaan lingvistisen diskurssianalyysin työkaluja. 

Diskurssianalyysi  voi  yhden  analyysitavan  sijaan  yhdistellä  työkaluja  esimerkiksi 

semantiikasta, tekstintutkimuksesta ja keskusteluntutkimuksesta. Tutkimuskysymyksistä 

ja  aineistosta  riippuu  puolestaan  se,  millaiset  työvälineet  ovat  hyödyllisiä.  Tekstien 

analysoimiseen tarvitaan välttämättä ainakin semantiikan välineitä, sillä onhan tekstien 

ja  diskurssien  tutkimus  myös  merkitysten  tutkimusta.  (Pälli  2003:  27.)  Norman 

Fairclough avaa  teoksessaan Miten media  puhuu  (1997) diskurssianalyysiin  liittyvää 

tekstianalyysiä.  Hänen mukaansa analyysiin kuuluu sanaston, semantiikan, virkkeiden 

sekä  niitä  pienempien  yksiköiden  kieliopillinen  analyysi.  Myös  äänteiden  ja 

kirjoitusjärjestelmän analyysi kuuluvat tähän. Tekstianalyysiin kuuluu hänen mukaansa 

lisäksi  se,  miten  teksti  jäsentyy  virkettä  isommiksi  kokonaisuuksiksi,  mikä  sisältää 

esimerkiksi  virkkeiden  koheesion,  puheen  vuorottelun  tai  jonkin  tietyn  tekstin 

kokonaisrakenteen. (Fairclough 1997: 79.) 

Diskurssintutkimuksen  kvalitatiivisen  luonteen  mukaisesti  lähestyn  aineistoani  sen 

itsensä ehdoilla. Aineistolähtöisellä lähestymistavalla tarkoitan, että olen katsonut, mitä 

aineistostani  nousee  esiin  ja  sen  jälkeen  etsinyt  parhaat  ja  sopivimmat  työkalut 

aineistoni analysoimiseen. 

Lähestyn  tutkimusongelmiani  analysoimalla  esimerkiksi  nimeämisiä. 

Diskurssintutkimuksessa  nimeämiset  ovat  tyypillinen  tapa  tutkia  representaatioita,  ja 

nimeämisestä  puhutaankin  usein  keskeisenä  kielellisenä  toimintana.  Nimeämisellä 

tarkoitan työssäni esimerkiksi sitä,  millaisia  substantiiveja,  substantiivilausekkeita  tai 

erisnimiä  kielen  resursseista  valitaan,  kun  viitataan  erilaisiin  maailman  ilmiöihin. 
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Nimitys  voi  paljastaa  puhujan  tai  kirjoittajan  näkökulman  kyseessä  olevaa  ilmiötä 

kohtaan  ja  herättää  kokonaisen  diskurssin. (Kalliokoski  1996b: 44,  Pietikäinen  & 

Mäntynen  2009:71.)  Tarkastelen  esimerkiksi  saamelaisten  nimeämistä  eli  sitä, 

nimitetäänkö  heitä  ryhmänä  esimerkiksi  lappalaisiksi  vai  alkuperäiskansaksi.  

Tarkastelen  myös  esimerkiksi  sitä,  millaisia  nimityksiä  saamelaismääritelmälle 

annetaan.  Nimeämisiä  tarkastelemalla  pyrin  selvittämään,  millaisia  merkityksiä 

saamelaisille nimeämisten kautta rakentuu. 

Lähestyn  tutkimusongelmaani myös  analysoimalla  toimijuutta.  Tarkastelen  siis 

esimerkiksi  sitä,  kenet  nähdään  aktiivisena  toimijana  ja  kenet  passiivisena 

vastaanottajana.  Analysoin  toimijuutta  sekä  syntaktisin  että  semanttisin  keinoin 

selvittämällä  muun  muassa,  kuka  tai  mikä  on  lauseen  syntaktinen  subjekti  ja  kuka 

puolestaan objekti. Semanttisia keinoja käytän, kun haluan selvittää, kuka tai mikä on 

semanttisesti  vaikkapa lauseen tekijä tai  kohde.  Toimijuutta  lähestyn toisinaan myös 

analysoimalla virkkeiden aktiivi- ja passiivimuotoisia verbejä. 

Diskurssintutkijan  kannalta  tärkeää  kielellistä  toimintaa  on  myös  kuvaaminen. 

Kuvaamisella  tarkoitetaan  sitä,  miten  erilaisia  ryhmiä,  luokkia  ja  muita  maailman 

ilmiöitä  kuvaillaan.  Tällöin  tarkastellaan  esimerkiksi  sitä,  millaisia  adjektiiveja, 

substantiiveja, adverbejä, lauseita, lausekkeita sekä metaforisia ilmauksia määrittelyssä 

ja  kuvailussa  valitaan.  (Pietikäinen  &  Mäntynen  2009:  72.)  Lisäksi  lähestyn 

tutkimusongelmaani  tarkastelemalla  muun  muassa  meidän  ja  muiden  erottelemisen 

keinoja, kuten persoonamuotojen valintaa ja aineistosta nousevia vastakohta-asetteluja. 

Koska diskurssintutkimuksessa merkitystä pidetään kontekstisidonnaisena (Pietikäinen 

&  Mäntynen  2009:  29),  tarkastelen  kielenpiirteitä  kontekstissaan.  Pyrin  siis 

analyysissäni  huomioimaan  myös  kielenpiirteen  ulkopuoliset  eli  muut  mahdolliset 

tulkintaan  vaikuttavat  asiat  esimerkiksi  virkkeen  sisällä.  Vaikka  pyrinkin  työssäni 

mahdollisimman  tarkkaan  mikrotason  kielenkäytön  analyysiin  ja  laajemman 

makrotason tulkintaan,  välillä en voi välttyä aineistoesimerkkieni sisällönanalyyttiseltä 

parafrasoinnilta. 
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3. STATUSDISKURSSI

3.1. Virallinen saamelaismääritelmä ja julkinen saamelaismääritelmäkeskustelu

Kiivas julkinen keskustelu saamelaismääritelmästä alkoi 1990-luvulla sen jälkeen, kun 

viranomaisille oli annettu saamelaiskäräjiä koskeva lakiehdotus. Ehdotuksessa pyrittiin 

turvaamaan saamelaisväestön oikeus kehittää kulttuuriaan ja kieltään kotiseutualueella 

sekä  palauttamaan  saamelaisten  oikeudet  maahan  ja  veteen  lapinkyläjärjestelmän 

puitteissa ja tilajaotuksen ulkopuolella. (Lehtola 2005: 131–132, Pääkkönen 2008: 91.) 

Lakiehdotus  herätti  voimakasta  vastarintaa  pohjoisen  ei-saamelaisen  väestön 

keskuudessa (Pääkkönen 2008: 91). 

Lakiehdotuksen pyrkimys palauttaa saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perustui 

keskusteluun  siitä,  vastasiko  saamelaisten  niin  sanottu ikimuistoinen  nautintaoikeus 

aikansa maanomistusta. Muun muassa Kaisa Korpijaakon väitöskirjan (1989) mukaan 

silloisten  lappalaisten  eli  saamelaisten  oikeusasema  vastasi  verotalonpojan  oikeutta 

maahan  sekä  suhteessa  valtiovaltaan  että  toisiin  yksityisiin.  Saamelaiset  tunsivat 

omistavansa  maansa  ja  vetensä,  ja  myös  heidän  oikeusasemansa  oli  ajattelutavan 

mukainen. (Korpijaakko 1989: 584, Pääkkönen 2008: 89.) 

1990-luvulla ei-saamelaisen väestön ja saamelaisen väestön suhteet tuntuivat kiristyvän. 

Ei-saamelainen väestö vaikutti pelkäävän, että saamelaisväestölle annettaisiin takaisin 

joitakin alueiden käyttöä ja elinkeinoja koskevia erityisoikeuksia,  jotka kaventaisivat 

muiden  alueella  asuvien  oikeuksia.  (Pääkkönen  2008:  90.)  Pelkoa  ruokki 

todennäköisesti  Kansainvälisen  työjärjestön  ILO:n  sopimus  169,  jonka  ratifioiminen 

tunnustaisi  alkuperäiskansojen  –  eli  Suomessa  saamelaisten  –  oikeuden  omistaa  ja 

hallita  heidän  perinteisesti  asuttamiaan  alueita. Pohjoismaista  sopimuksen  ovat 

allekirjoittaneet Norja ja Tanska.  (Lapin yliopiston verkkosivut 19.3.2013.) Suomessa 

sopimuksen ratifioiminen on useissa hallitusohjelmissa nostettu esiin, mutta toistaiseksi 

sopimusta ei ole ratifioitu. (Suomen akatemian verkkosivut 19.3.2013.)

Pelko  saamelaisille  annettavien  alueiden  käyttöä  ja  elinkeinoja  koskevista 
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erityisoikeuksista toi saamelaiskeskusteluun uuden piirteen:  voimakkaan pyrkimyksen 

kyseenalaistaa  etninen  luokittelu  (Pääkkönen  2008:  90,  Aikio  2009:  2). 

Alkuperäiskansakäsitteen  kyseenalaistaminen  ja  uudelleenmäärittely  sekä  pelko  ei-

saamelaisten oikeuksien kapenemisesta näkyvät myös tutkimukseni aineistossa. 

Virallinen saamelaismääritelmä korostaa itseidentifikaation merkitystä. Sen lisäksi, että 

tuntee itsensä saamelaiseksi, on kuitenkin täytettävä jokin kolmesta muusta kriteeristä, 

joista kieliperuste on ensisijainen. Osa saamelaismääritelmän ulkopuolelle jäävistä pitää 

määritelmää liian ahtaana (Sarivaara 2012), mutta itse Saamelaiskäräjät on vaatinut sen 

muuttamista pelkästään kieliperustaiseksi (Myntti 2000: 224, Lehtola 1997: 86). 1990-

luvulla alkanut julkinen keskustelu saamelaismääritelmästä jatkuu siis yhä. 

Väitöskirjassaan  Statuksettomat  saamelaiset:  paikantumisia  saamelaisuuden  rajoilla 

Erika  Sarivaara  nimittää  saamelaiskäräjien  vaaliluettelon  ulkopuolelle  jääviä  mutta 

saamelaissuvusta polveutuvia henkilöitä statuksettomiksi saamelaisiksi (Sarivaara 2012: 

23).  Tämä  pohjoinen,  vaaliluettelon  ulkopuolelle  jäävä  väestönosa  on  hahmottanut 

identiteettiään  myös  monenlaisten  muiden  nimikkeiden  avulla.  He  ovat  määritelleet 

itsensä  muun  muassa  lantalaisiksi,  metsäsaamelaisiksi,  kantaväestöksi sekä 

lappalaisiksi. Lappalaisen käsite lienee näistä tunnetuin. (Pääkkönen 2008: 96.) Alun 

perin lappalainen on ollut saamelaisista käytetty  eksonyymi eli ulkopuolisten antama 

nimitys (Lehtola 2011: 27). Lappalainen-sanan alkuperästä ei ole varmaan tietoa, mutta 

sen on arveltu liittyneen adjektiiviin  lappea, jolloin sana viittaisi syrjäseutuun. Tämä 

selittäisi useat Lappi-aineksiset paikannimet, joilla ei ole yhteyttä saamelaisiin. (SSA 2 

s.v.  Lappi.) Sana väistyi  1980-luvulle  tultaessa  yleiskielestä,  kun  tilalle  otettiin 

endonyymi saamelainen, jolla lappalaiset itse itseään kuvasivat. Vaikka termi vakiintui 

yleiskieleen vasta 1980-luvulla, on sen historia kuitenkin huomattavasti vanhempi, sillä 

sanalle  on  vastine  kaikissa  saamen  kielissä.  (Lehtola  2012:  27, Lehtola  2011:  27.) 

Saamelainen-endonyymin  on  ajateltu  olevan  samaa  kantaa  kuin  heimonimitys 

hämäläinen  (SSA  3 s.v.  saamelainen).  Nykyään  saamelaisia  kuvaavana  terminä 

lappalaisen katsotaan yleensä olevan negatiivinen. Pohjoisen ei-saamelainen väestönosa 

on siis ottanut väistymässä olevan lappalainen-termin uusiokäyttöön. 

Pro  gradu  -työssäni  puhun  statusdiskurssista kuvatessani  niitä  kommentteja,  joissa 
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alkuperäiskansastatusta  eli  alkuperäiskansa-asemaa  merkityksellistetään  eri  tavoin. 

Saamelaiset  ovat ainoa ryhmä, jolla on alkuperäiskansastatus Suomessa,  joten tämän 

vuoksi  käytän  termejä  saamelaismääritelmä  sekä  alkuperäiskansamääritelmä 

suhteellisen  synonyymisinä. YK:n  alainen  Kansainvälinen  työjärjestö  ILO  on 

määritellyt  alkuperäiskansakriteerejä  alkuperäiskansasopimuksessaan.  Sen  mukaan 

alkuperäiskansoiksi  voidaan  määritellä  ihmisryhmät,  jotka  polveutuvat  tietyn  alueen 

alkuperäisistä asukkaista ennen valtioiden perustamista tai kolonisaatiota. Sen mukaan 

alkuperäiskansat ovat myös säilyttäneet omat perinteiset elämäntapansa, kielensä sekä 

poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset instituutionsa. Sopimus tarjoaa perustavanlaatuisia 

alkuperäiskansakriteerejä,  muttei kuitenkaan  määrittele,  millä  perustein  tietyt  yksilöt 

voidaan  laskea  johonkin  alkuperäiskansaan  kuuluviksi. (International  Labour 

Organisationin  eli  ILO:n  verkkosivut  20.11.2013.)  Suomessa  saamelaisten  asema 

alkuperäiskansana on kirjattu  perustuslakiin  (Perustuslaki  § 17).  Peilaan diskurssiani 

paikoin  ILO:n  alkuperäiskansakriteereihin  siitä  näkökulmasta,  onko  kriteereillä 

alkuperäiskansa-aseman  uudelleenmäärittelyn  seurauksena  mahdollista  jäädä 

toteutumatta. 

3.2. Diskurssin aktivoivat uutiset

Yhteensä statusdiskurssin aktivoivia kommentteja on aineistossani 74, ja ne heräävät 

kymmenessä  eri  uutisessa.  Eniten  statusdiskurssiin  kuuluvia  kommentteja  aktivoituu 

uutisessa  KHO:n  uusi  tulkinta  saamelaisuudesta  kuohuttaa  (23  kommenttia). 

Seuraavaksi  eniten  diskurssin  aktivoivia  kommentteja  on  uutisissa  KHO  antoi  

vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle (16  kommenttia),  Yk-raportti  moittii  

Suomea  saamelaisten  oikeuksien  puutteista (seitsemän  kommenttia)  sekä  EU-

parlamentti:  Suomenkin  ratifioitava  alkuperäiskansojen  ILO-sopimus (seitsemän 

kommenttia). Tutkimus: vesivoiman rakentaminen vahingoitti saamelaisia -uutisessa on 

kuusi  saamelaisten  alkuperäiskansa-asemaan  liittyvää  kommenttia  ja  uutisessa 

Saamelaisasiat  esillä  hallitusneuvotteluissa viisi  kommenttia,  jotka  aktivoivat 

statusdiskurssin.  Uutisessa  Halonen:  ILO-sopimus  ratifioitava on  kolme 

statusdiskurssin  herättävää  kommenttia.  Uutisissa  Saamelaiskulttuurikeskus  nousee  

pian Inariin, Kirkko ja saamelaiskulttuuri kohtaavat seminaarissa ja Saamelaiskäräjien 
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riitely  nakertaa  saamelaisten  asemaa oli  jokaisessa  yksi  diskurssin  aktivoiva 

kommentti.

On  oletuksenmukaista,  että  juuri  uutisissa  KHO:n  uusi  tulkinta  saamelaisuudesta  

kuohuttaa  ja  KHO  antoi  vaalikelpoisuuden  neljälle  uudelle  saamelaiselle  oli  eniten 

statusdiskurssiin  luokittelemiani  kommentteja. Jälkimmäisessä  uutisessa  kerrotaan 

Korkeimman  hallinto-oikeuden  päättäneen,  että  Saamelaiskäräjien  tulee  lisätä  neljä 

henkilöä  vaaliluetteloonsa,  vaikka  Saamelaiskäräjät  oli  itse  alun  perin  pitänyt 

henkilöiden  kelpoisuusselvityksiä  riittämättöminä.  Uutisessa  KHO:n  uusi  tulkinta  

saamelaisuudesta  kuohuttaa  puolestaan  pohditaan  KHO:n  antaman  päätöksen 

vaikutuksia. Uutisessa pääsee ääneen oikeuskulttuurin ja oikeuslingvistiikan professori 

Jaakko  Husa,  jonka  mukaan  päätös  ”voi  vesittää  alkuperäiskansakäsitteen.”  Myös 

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi kritisoi päätöstä, jossa on hänen 

mielestään  ”sulauttamisen  maku”.  Molemmat  uutiset  liittyvät  siis 

saamelaismääritelmään: toinen suoraan ja toinen kommentoiden aikaisempaa uutista. 

Myös  uutiset  Halonen:  ILO-sopimus  ratifioitava  ja  EU-parlamentti:  Suomenkin  

ratifioitava  alkuperäiskansojen  ILO-sopimus  liittyvät  melko  kiinteästi 

saamelaismääritelmäkysymykseen,  sillä  juuri  ei-saamelaisten  väestönosan  pelko 

alueiden käyttöä ja muita elinkeinoja koskevista erityisoikeuksista tuntuu vaikuttavan 

etnisen luokittelun kyseenalaistamiseen (Pääkkönen 2008: 90). Uutiset  Saamelaisasiat  

esillä  hallitusneuvotteluissa  ja  YK-raportti  moittii  Suomea  saamelaisten  oikeuksien  

puutteista  eivät  suoraan  liity  ILO-sopimukseen.  Uutisissa  kuitenkin  puhutaan 

saamelaisten  oikeuksista,  joten  ei  ole  yllättävää,  että  etnistä  luokittelua 

kyseenalaistetaan  myös  uutisia  koskevissa  kommenteissa.  Saamelaisasiat  esillä  

hallitusneuvotteluissa  -uutisessa  kerrotaan,  että  Saamelaiskäräjien  puheenjohtaja 

Klemetti  Näkkäläjärvi  on  osallistunut  hallitusneuvotteluihin  RKP:n  kutsumana. 

Näkkäläjärvi kertoo, että tulevan hallituksen aikana saamelaisten oikeudellista asemaa 

tulisi parantaa.  YK-raportti moittii Suomea saamelaisten oikeuksien puutteista -uutinen 

kertoo raportista, joka on tehty YK:n alkuperäiskansojen erityisraportoija James Anayan 

saamelaisjärjestöjen ja -käräjien kanssa käymien keskustelujen pohjalta. 

Uutinen  Tutkimus: vesivoiman rakentaminen vahingoitti saamelaisia  ei koske suoraan 
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alkuperäiskansamääritelmäkeskustelua tai ILO-sopimusta. Uutisessa kerrotaan, kuinka 

Lokan  ja  Porttipahdan  tekoaltaiden  rakentaminen  vaikutti  saamelaisiin.  Uutisessa 

kommentoijia  tuntuu  ihmetyttävän,  miksi  tutkimuksessa  on  otettu  huomioon  vain 

saamelaiset eikä muita Lapin asukkaita. Tästä kommentointi siirtyy siihen, ovatko Lapin 

alkuperäisiä  asukkaita  saamelaiset  vai  lappalaiset.  Myöskään  uutiset  Kirkko  ja  

saamelaiskulttuuri  kohtaavat  seminaarissa,  Saamelaiskulttuurikeskus  nousee  pian 

Inariin ja  Saamelaiskäräjien riitely nakertaa saamelaisten asemaa  eivät  aikaisempien 

uutisten tavoin liity tiiviisti statusmäärittelykeskusteluun. Ensimmäinen uutinen kertoo 

Inarissa  järjestettävästä  seminaarista,  joka  käsittelee  kirkon  ja  saamelaisten  suhteita. 

Toinen uutinen puolestaan kertoo Inariin nyt jo valmistuneesta saamelaiskulttuurikeskus 

Sajoksesta  ja  viimeinen  uutinen  saamelaiskäräjien  jäsenten  välisistä  riidoista  ja 

ulosmarssista,  joiden  entinen  saamelaispoliitikko  Juhani  Magga  pelkää  vaikuttavan 

muiden ihmisten käsityksiin saamelaiskäräjistä. 

Tutkimukseni  statusdiskurssissa  on  kysymys  alkuperäiskansakäsitteen 

merkityksellistämisestä.  Se  kirjoittautuu  suurimpaan  osaan  diskurssin  sisältämistä 

kommenteista  varsin  eksplisiittisesti.  Statusdiskurssin  sisällä  saamelaiset  ja 

saamelaismääritelmän  ulkopuolelle  jäävä  väestönosa käyvät  kamppailua 

alkuperäisyydestä,  jota  merkityksellistetään  eri  tavoin.  Itse  käytän 

saamelaismääritelmään  kuuluvasta  väestönosasta  nimeä  saamelaiset.  Määritelmän 

ulkopuolelle jäävää väestönosaa kutsun toisinaan myös lappalaisiksi, sillä se on nimitys, 

jolla he myös itse ovat itseensä viitanneet (Pääkkönen 2008: 96). 

3.3. Kamppailu alkuperäisyydestä 

Nimitys  voi  paljastaa  puhujan  tai  kirjoittajan  näkökulman  kyseessä  olevaa  ilmiötä 

kohtaan  ja  aktivoida  kokonaisen  diskurssin  (Kalliokoski  1996b:  44,  Pietikäinen  & 

Mäntynen 2009: 71). Saamelaisten ja lappalaisten kamppailu alkuperäisasemasta näkyy 

nimeämisissä,  sillä  jo  ne voivat  kyseenalaistaa  etnisen  luokittelun  tai  puolestaan 

vahvistaa  sitä.  Nimityksellä tarkoitan  sitä,  millaisia  substantiiveja  tai 

substantiivilausekkeita kielen resursseista valitaan, kun viitataan saamelaismääritelmän 
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ulkopuolelle jäävään väestönosaan tai saamelaisiin ryhmänä. Tässä alaluvussa käsittelen 

siis niitä  statusdiskurssini  nimeämisiä,  joissa  selvästi  näkyy  kamppailu 

alkuperäisyydestä.  Tähän  kuuluvat  pääosin  ne  nimeämiset  eli  substantiivit  ja 

substantiivilausekkeet,  joissa  esiintyvät  nominit  alkuperäinen,  alkuperäiskansa  tai 

saamelaiset. 

3.3.1. Saamelaisten nimeäminen

Saamelaisia  nimettiin  statudiskurssiin  luokittelemissani  kommenteissa  muun  muassa 

alkuperäiskansaksi,  alkuperäiskansaksi  julistautuneeksi  joukoksi,  nuoreksi  

”alkuperäiskansaksi”,  ”alkuperäisiksi”,  alkuperäisiksi  sekä  saamelaiseksi  

alkuperäiskansaksi.  Muiden ilmausten edussana on  alkuperäiskansa  tai  alkuperäinen, 

mutta yhden ilmauksen edussanana toimii substantiivi  joukko, jota luonnehtii määrite 

alkuperäiskansaksi  julistautunut.  Nimitysten  pintapuolinenkin  analyysi  paljastaa,  että 

niissä saamelaisia merkityksellistetään alkuperäiskansastatuksen kautta.

Alkuperäiskansanimityksistä  kaksi  on pantu lainausmerkkeihin: ”alkuperäiskansa”  ja 

”alkuperäiset”.  Tähän  tapaan  käytettynä  lainausmerkit  voivat  osoittaa  kirjoittajan 

asenteen  jotakin  tiettyä  ilmiötä  kohtaan  (Kotimaisten  kielten  keskuksen  verkkosivut 

5.10.2012). Tässä  yhteydessä  niiden  voi  olettaa  tarkoittavan,  että  kirjoittaja  lainaa 

muiden  käyttämää  ilmausta  eikä  välttämättä  tunne  nimitystä  omakseen. 

Lainausmerkillisistä  ilmauksista  voidaan  päätellä,  ettei  niiden  kirjoittaja  välttämättä 

pidä  saamelaisia  alkuperäiskansana.  Ilmauksessa alkuperäiskansaksi  julistautunut  

joukko  huomionarvoista  on  puolestaan refleksiivimuotoinen verbi  julistautua,  jossa 

subjekti ja objekti ovat samat. Saamelaiset ovat siis kirjoittajan mukaan itse julistaneet 

itsensä alkuperäiskansaksi. Ilmauksesta voi päätellä, ettei julistautumisella ole ainakaan 

kirjoittajan hyväksyntää. Kyseisissä saamelaisten alkuperäiskansastatukseen viittaavissa 

nimeämisissä  siis useimmiten  kyseenalaistetaan  voimassa  oleva  etninen  luokittelu. 

Alkuperäiskansastatusta  puoltavina  tai  sitä  neutraalina  pitävinä  nimeämisinä  voidaan 

puolestaan  nähdä saamelaisiin  viittaavat ilmaukset alkuperäiskansa  ja  saamelainen 

http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4293
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alkuperäiskansa. 

Eniten saamelaismääritelmän täyttävään väestönosaan viitattiin kuitenkin saamelaisina.  

Saamelainen-nimityksen  runsas  esiintyminen  diskurssissa on  oletettavaa,  sillä  sen 

voidaan  katsoa  olevan  kyseessä  olevan  väestöryhmän  virallinen  nimi.  Yleisnimi 

saamelainen esiintyy Suomen perustuslaissa (Suomen perustuslaki § 17) sekä Suomen 

Saamelaiskäräjien  verkkosivuilla (Suomen  saamelaiskäräjien  verkkosivut  3.10.2012). 

Nimityksen  virallisuudesta  väestöryhmän  itsensä  keskuudessa  kertoo  se,  että  sitä 

käytetään  Suomen  saamelaisten  korkeimman  elimen  eli  Saamelaiskäräjien  nimen 

määriteosana. Sen mainitseminen perustuslaissa osoittaa, että nimi on hyväksytty myös 

ulkopuolisten keskuudessa. Nimityksen voidaan siis katsoa olevan melko neutraali, eikä 

se itsessään ilman kontekstia kyseenalaista etnistä luokittelua. 

Kaksi  kertaa  diskurssissa esiintyy  saamelaisiin  viittaavina  nimityksinä 

lainausmerkillisiä  muotoja  ”saamelaiset”  sekä  ”viralliset  saamelaiset”.  

Lainausmerkeillä  kirjoittaja  osoittaa  jälleen  asennettaan.  Näissä  tapauksissa 

lainausmerkkien käytön voi tulkita merkitsevän sitä,  ettei nimitys saamelainen tunnu 

kommenttien kirjoittajien mielestä luontevalta tai oikealta. On myös huomionarvoista, 

ettei  nimitystä  lappalainen  käytetty  viittaamaan  saamelaisiin  kertaakaan,  vaikka 

saamelaista  tarkoittavana  nimityksenä  se  väistyi  yleiskielestä  vasta  1980-luvulla 

(Lehtola  2011:  27).  Nimitys  saamelainen  on  siis  selvästi  jäänyt  yleiseen  käyttöön 

ainakin  osalle  ihmisistä.  Nimityksen  käyttäminen  liittyy  toisaalta  myös  siihen,  että 

aineistossani  lappalainen-nimitys  on  usein  varattu  toiselle  tarkoitteelle  eli 

saamelaismääritelmään  kuulumattomalle  väestönosalle,  joten  sen  käyttäminen 

saamelaisiin viittaavana nimityksenä aiheuttaisi merkityssekaannuksia.

Muutamissa  tapauksissa  saamelainen-nimitykseen  on  liitetty  myös  määrite,  joka 

muodostaa  pääsanansa  kanssa  kokonaisuuden,  jossa  sillä  on  kuvaileva  tai  lisätietoa 

antava  tehtävä  (Korhonen  &  Vilkuna  2005: 13.9.2012).  Kahdessa  tapauksessa 

saamelaisia  määrittämään  on  liitetty  pronomini.  Toisessa  tapauksessa  käytetään 

demonstratiivipronominia  nämä  ja  toisessa  persoonapronominia  me.  

Persoonapronominia  me  käyttämällä  kirjoittaja  liittää  itsensä  saamelaisten  ryhmään. 
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Demonstratiivipronomia nämä voidaan puolestaan käyttää tarkentavassa merkityksessä 

(VISK  2008:  §  1413).  Lauseyhteyden  huomioiden  persoonapronominin  merkitys 

vaikuttaa  kuitenkin  enemmän  päivittelevältä:  Kaikki  mikä  olisi  toimeentuloa  

parantavaa kantaväestölle, panevat nämä Saamelaiset jyrkästi hanttiin heidän pienen  

"elinkeinonsa" varjolla.

3.3.2. Saamelaismääritelmän ulkopuolisen väestönosan nimeäminen

Diskurssin sisällä myös saamelaismääritelmän ulkopuolelle jääviä nimitetään ilmauksin, 

jotka liittyvät alkuperäisyyteen. Heitä nimitetään ilmauksin  alkuperäisten lappalaisten  

jälkeläiset,  alkuperäiset  lappalaiset,  Sompion  ALKUPERÄINEN  ”alkuperäiskansa”,  

alkuperäiset  Suomen  asukkaat,  todelliset  alkuperäiset  asukkaat,  todelliset  

alkuperäisasukkaat,  alkuperäiskansa,  muu  alkuperäisväestö,  osa  alkuperäiskansaa  

(kahdesti) sekä  rekisteriin kuulumattomat alkuperäiskansalaiset.  Osassa ilmauksia on 

edussanana  yhdyssanamuotoinen  alkuperäiskansa,  alkuperäisväestö,  

alkuperäisasukkaat  tai  alkuperäiskansalaiset,  joissa  määriteosana  on  adjektiivi 

alkuperäis-. Joidenkin ilmausten edussana on jälkeläiset, lappalaiset tai asukkaat, joita 

määrittää adjektiivi  alkuperäinen.  Kahdessa  ilmauksessa  määritellään  tarkemmin, 

minkä  paikan  alkuperäisistä  asukkaista  puhutaan:  Sompion  ALKUPERÄINEN 

”alkuperäiskansa”, alkuperäiset Suomen asukkaat. 

Kahdessa  saamelaismääritelmän  ulkopuolelle  jäävän  väestönosan  nimityksessä 

käytetään  adjektiivia  todellinen  määrittämään  edussanojaan:  todelliset  alkuperäiset  

asukkaat,  todelliset  alkuperäisasukkaat. Todellinen-adjektiivia  käyttämällä  ilmauksiin 

sisällytetään  presuppositio eli upotettu, itsestään selvä väittämä siitä, että on olemassa 

ryhmä,  jonka  alkuperäisyys on  jollakin  tavalla  valheellista  tai  epäaidompaa  kuin 

kyseessä  olevan  ryhmän  alkuperäisyys.  Kyseisissä  ilmauksissa  saamelaisten 

alkuperäiskansa-asema  siis kiistetään  sekä samalla  liitetään  saamelaismääritelmän 

ulkopuolelle jäävä väestönosa alkuperäiskansakäsitteeseen. Sen sijaan ilmaukset  muu 

alkuperäisväestö ja kahdesti mainittu osa alkuperäiskansaa eivät sisällä presuppositiota, 

joka  kiistäisi  vakiintuneet  etnisen  luokittelun.  Osa-substantiivi  ja  muu-substantiivi 

implikoivat, että nimitysten tarkoitteena oleva väestöryhmä on alkuperäiskansaa rinnan 
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saamelaisten kanssa. Niinpä näissä kahdessa ilmauksessa saamelaisten alkuperäiskansa-

asemaa ei kielletä, vaan sen tarkoitejoukkoa laajennetaan. 

Saamelaismääritelmän ulkopuolelle jäävästä väestönosasta käytettiin aineistossa myös 

nimityksiä  syntyperäinen  saamelainen,  perimältään  saamelaiset,  oikeat  saamelaiset  

sekä  oikeat  lappalaiset.  Muita nimityksiä  käytettiin  kerran,  mutta  oikeat  saamelaiset 

-nimitystä kahdesti. Ilmausten edussana on substantiivi saamelainen, paitsi ilmauksessa 

oikeat  lappalaiset, jossa  edussana  on  lappalainen.  Ilmausten  edussanoihin  liittyvät 

adjektiivimääritteet  oikea  ja  syntyperäinen  sekä  adverbimäärite  perimältään. 

Ilmaukseen oikea saamelainen sisältyy siis presuppositio siitä, että on olemassa ryhmä, 

joka  ei  ole  yhtä  aito  ja  todenmukainen  kuin  puheena  oleva  väestöryhmä.  Jos 

saamelaismääritelmän  ulkopuolelle  jäävä  väestönosa  määritellään  oikeiksi  

saamelaisiksi,  ovat  saamelaismääritelmään  kuuluvat  henkilöt  todennäköisesti  se 

epäaidompi ryhmä, johon heitä verrataan.  On epäselvää, mitä tarkoitetaan ilmauksella 

oikea  lappalainen.  Voi  olla,  että  lappalaisella  viitataan  saamelaismääritelmän 

ulkopuolelle  jääneeseen  väestöryhmään  tai  sitten  saamelaisiin,  joihin  nimitys  on 

vanhastaan liitetty. 

Saamelaismääritelmän ulkopuolelle  jäävän väestönosan nimittämistä  saamelaisiksi ja 

alkuperäiskansaksi  voi  pitää  vahvana  ideologisena  kannanottona,  jossa  vakiintunut 

etninen luokittelu kyseenalaistetaan ottamalla tiettyä kansanryhmää kuvaavat nimitykset 

käyttöön toisessa merkityksessä. Etnisen luokittelun kyseenalaistamista vahvistavat  ja 

korostavat lappalaisten aitouteen  ja  väärentämättömyyteen  viittaavat  määritteet  eri 

variaatioineen. 

Kamppailu  alkuperäisyydestä  näkyy siis muun  muassa  siinä,  miten  statusdiskurssin 

osapuolia  eli  saamelaisia  ja  saamelaismääritelmän  ulkopuolelle  jäävää  väestönosaa 

nimitetään.  Molempia ryhmiä nimitettiin alkuperäisyyteen ja saamelaisuuteen liittyvin 

ilmauksin, jotka lappalaisiin liitettyinä kyseenalaistivat vakiintuneen etnisen luokittelun 

tai vähintäänkin laajensivat sen tarkoitejoukkoa. Saamelaisiin viittaavana nimityksinä 

ne  puolestaan  vahvistivat  etnistä  luokittelua  tai  kyseenalaistivat  sen,  mikä  riippui 

esimerkiksi  siitä,  käytettiinkö  ilmauksia  neutraalisti  vai  arvolatautuneesti 

lainausmerkeillä ympäröityinä. 
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3.4. Alkuperäiskansa-asema geeniperustaisena

Alkuperäiskansa-asemaa  merkityksellistetään  diskurssissa  monin  eri  tavoin.  Tässä  ja 

seuraavassa  kahdessa  alaluvussa  tarkastelen  sitä,  millä  vakiintuneilla  tavoilla 

alkuperäiskansa-asemaa  eli  saamelaismääritelmää  ja  sen  perusteita 

uudelleenmääritellään ja -rakennetaan. 

Edellisessä  alaluvussa  esiintyneet  saamelaismääritelmän  ulkopuolelle  jäävää 

väestönosaa koskevat  nimitykset  syntyperäinen  saamelainen  ja  perimältään 

saamelainen kertovat eksplisiittisesti, että alkuperäiskansa-asemaa merkityksellistetään 

myös  geeniperustaiseksi.  Diskurssissa puhutaan  myös  polveutumisesta sekä 

sukutaustasta,  jotka  myös viittaavat  alkuperäiskansa-aseman  merkityksellistämiseen 

geeniperustaisena. 

Esimerkissä  1 otetaan vahvasti kantaa siihen,  että saamelaisuus olisi syytä määritellä 

ainoastaan perimän perusteella: 

(1) Kyllä perusteeksi pitäisi riittää, se että geneettisesti on saamelainen. esim. väh.
50%:sti  tai  joku  muukin  prosenttimäärä,  määritelköön  sen  saamelaiset  ja
professorit. Geeni-testit on niin käteviä nykyään, että niillä kyllä huijarit selviää.
Toki kielen tärkeys kulttuurin säilymiseen on hyvä juttu. T:Frank.  (Kho:n uusi
tulkinta saamelaisuudesta kuohuttaa 8.10.2011)

Vahvasta  kannanotosta  kertoo  nesessiiviverbi  pitää,  joka  ilmaisee  pakkoa  tai 

velvollisuutta.  Verbiketjun  A-infinitiivimuotoinen  jälkijäsen  riittää ilmaisee,  että 

perimän tulisi olla tarpeeksi hyvä syy määritellä henkilö saamelaiseksi. Tätä tulkintaa 

vahvistaa  viimeinen  virke  Toki  kielen  tärkeys  kulttuurin  säilymiseen  on  hyvä  juttu.  

Virkkeen  mukaan  kieli  on  kulttuurin  säilymisen  kannalta hyvä  juttu,  mutta  ei 

alkuperäiskansakriteeri. Geenidiskurssin lisäksi esimerkissä aktivoituu myös  diskurssi, 

jossa arvioidaan saamelaismääritelmän nykyisiä perusteita, sillä toki-konnektiivi kytkee 

virkkeen aiempaan keskusteluun kieliperustaisesta saamelaismääritelmästä. 

Myös  esimerkissä  2 ilmaistaan  varsin  eksplisiittisesti  se,  että  saamelaisuus  tulisi 

määritellä syntyperän perusteella:
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(2) Ei kuohuta KHO:n päätös, oikeus on tapahtunut! Syntyperäinen saamelainen ei
muutu suomalaiseksi Klemetti Näkkäläjärven, Pekka Aikion eikä Jaakko Husan
tulkinnoilla. Saamelaiseksi synnytään. Useat saamelaiset ovat oppineet saamen
kielen vasta aikuisena tai koulussa. Kielen voi aina opetella, sillä ei vielä pääse
äänestysluetteloon!  Olen  hämmästynyt  suvaitsemattomuudesta  olla  
hyväksymättä meitä Inarinsaamelaisia!  (Kho:n uusi tulkinta saamelaisuudesta  
kuohuttaa, 8.10.2011)

Alkuperäiskansa-aseman  merkityksellistämistä  geeniperustaisena  ilmaisee  väitelause 

Saamelaiseksi  synnytään,  jossa  translatiivimuotoinen  predikatiiviadverbiaali 

saamelaiseksi  täydentää  intransitiiviverbiä  syntyä.  Täydennys  ilmaisee  muutosta 

subjektin  roolissa  tai  sen  muussa  ominaisuudessa,  tekeytymistä  joksikin  tai 

soveltuvuutta johonkin.  (VISK 2008: 978.) Intransitiivinen syntyä saa ilmauksessa siis 

täydennyksen, joka ilmaisee, millainen verbin tulos on. Geenidiskurssin lisäksi tässäkin 

esimerkissä  aktivoituu  diskurssi,  jossa  arvioidaan  nykyisen  saamelaismääritelmän 

perusteita.

Myös  esimerkissä  3 ilmaistaan  melko  selkeästi,  millä  perusteella  saamelaisuutta  eli 

alkuperäiskansa-asemaa tulisi määritellä:

(3) "Suomalaiselle"  tiedoksi,  että  suosittelisin  perehtymään  tarkemmin  Lapin
historiaan  ja  väestön  kehitykseen  vuosisatojen  ajalta.  Kun  puhutaan
alkuperäisasukkaista  Lapissa,  ei  voida  puhua  pelkästään  saamelaisista.
Nykyinen  lainsäädäntö  tuntee  saamelaisuuden  kieli-/kulttuuriperusteisena,  ei
siitä,  mistä  polveudut  vuosisatojen  takaa.  Siksi  onkin  väärin  puhua  että
pelkästään  nykyisen  lainsäädännön  mukaiset  saamelaiset  vain  olisivat
alkuperäisasukkaita.  Toki  he  sitä  ovat,  mutta  tapahtuu  suuri  vääryys,  jos
samalla  sivuutetaan  samoilla  paikkakunnilla  asuvat  yhtä  kaukaa  ja  jopa
kauempaa  paikallisista  metsälappalaisista  polveutuneet  suvut  ja  ihmiset.
(Tutkimus: Vesivoiman rakentaminen vahingoitti saamelaisia 7.12.2010)

Esimerkissä  otetaan  kantaa  nykyisen  saamelaismääritelmän  perusteisiin.  Kieltä  ja 

kulttuuria  ei  pidetä  riittävinä saamelaisuusperusteina,  vaan määritelmässä tulisi  ottaa 

huomioon  polveutuminen.  Polveutuminen  liittää  esimerkin  geenidiskurssiin. 

Esimerkissä 3 saamelaisten alkuperäiskansa-asemaa ei kuitenkaan kielletä, mikä näkyy 

suoraan päälauseessa  Toki he sitä ovat,  jossa  se-pronominin tarkoite  alkuperäiskansa 



30

luonnehtii eli predikoi he-pronominen tarkoitetta saamelaiset. Ilmauksessa saamelaisten 

alkuperäiskansa-asemaa  ei  siis kielletä,  vaan  määritelmän  tarkoitejoukkoa  halutaan 

laajentaa. 

Aineistossani  alkuperäiskansa-aseman  merkityksellistäminen  geeniperustaisena  liittyy 

useasti  haluun  laajentaa  alkuperäiskansamääritelmän  tarkoitejoukkoa.  Saamelaisten 

alkuperäiskansa-asemaa  ei  aineistossani  merkityksellistetä  geeniperustaiseksi,  vaan 

geeneillä,  polveutumisella  ja  sukutaustalla  perustellaan  nimenomaan 

saamelaismääritelmään kuulumattomien ottamista alkuperäiskansan tarkoitejoukon alle. 

Jos saamelaisuutta määriteltäisiin pelkästään polveutumisen perusteella, on mahdollista, 

että  muut  YK:n  alaisen  Kansainvälisen  työjärjestö  ILO:n  määrittelemät 

alkuperäiskansakriteerit  eivät  toteudu. ILO:n  alkuperäiskansakriteerien  mukaan 

alkuperäiskansoiksi  voidaan  määritellä  ihmisryhmät,  jotka  polveutuvat  tietyn  alueen 

alkuperäisistä asukkaista ennen valtioiden perustamista tai kolonisaatiota. Sen mukaan 

alkuperäiskansat ovat myös säilyttäneet omat perinteiset elämäntapansa, kielensä sekä 

poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset instituutionsa. (International Labour Organisationin 

eli  ILO:n  verkkosivut 20.11.2012.)  Geeniperimältään  saamelaiset voivat  olla  muulla 

tavoin  valtaväestöön  sulautuneita,  jolloin  vaatimukset  perinteisten  elämäntapojen, 

kielen sekä poliittisten,  taloudellisten ja sosiaalisten instituutioiden säilymisestä eivät 

täyty.  Myös  Veli-Pekka  Lehtola  (1997:  86)  epäilee,  etteivät  pelkästään  saamelaiset 

esivanhemmat vielä olisi tarpeeksi vahva side saamelaiskulttuuriin.

3.5. Alkuperäiskansa-asema asutushistoriaperustaisena

Statusdiskurssissa uudelleenrakennetaan  alkuperäiskansan  määritelmää  myös 

asutushistoriaperustaisena. Asutushistoriadiskurssilla  viittaan  aineistossani  käytävään 

keskusteluun siitä, ketkä asuttivat Lappia tai oleskelivat Lapissa ensin. Usein diskurssin 

aktivoi  nimenomaan  asua-verbi,  jonka  mukaan  nimesin  diskurssini. 

Asutushistorialliseen  diskurssiin  en  kuitenkaan  laske  vain  asuttamista  ja  asumista 

käsitteleviä  kommentteja,  vaan myös esimerkiksi  ne  alueella  olemista  ja  liikkumista 

käsittelevät  kommentit,  joista  tulee  ilmi  verbien  kuvaavan  tekemisen  historiallinen 
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jatkuvuus.  Esimerkiksi  seuraavissa  esimerkeissä  alkuperäiskansa-asemaa 

merkityksellistetään asutushistoriaperustaisena:

(4) Etelä-Suomessa on ollut katkeamaton asutus jo jääkauden loppumisesta lähtien.
Vaikea  ymmärtää,  että  tuollainen  kiihkoilu  saamelaisista  "Suomen
alkuperäisasukkaina"  yhä  jatkuu.  Sekä  saamelaiset,  että  suomalaiset  ovat
alkuperäisasukkaita täällä. (Yk-raportti moittii Suomea saamelaisten oikeuksien 
puutteista, 14.1.2011)

(5) Mukavaa näin "suomalaisena" havaita,  että Kundan kulttuurista lähtien tällä
niemellä asunnutta kansaa ei pidetä alkuperäisväestönä, kun pohjoisessa sattuu
olemaan  poroja  hoitavia  paimentolaisia.  Eikö  sellainen  7000  -  8000  vuotta
yhtämittaista  asumista  eteläisessä  Suomessa  riitä  tekemään  suomalaisisista
alkuperäiskansaa?  (EU-parlamentti:  Suomenkin  alkuperäiskansojen  ILO-
sopimus, 20.1.2011)

Molemmissa  esimerkeissä  kerrotaan,  että  suomessa  on  ollut  suomalaista  asutusta  jo 

tuhansia  vuosia.  Historiallisen  jatkuvuuden  merkitys  uudelleenrakennettaessa 

alkuperäiskansamääritelmää  tulee  ilmi  esimerkin  4 NP:stä  katkeamaton  asutus  sekä 

esimerkin  5 NP:stä  7000  -  8000  vuotta  yhtämittaista  asumista.  Suomalaisen 

asutushistorian  jatkuvuutta käytetään  siis  esimerkeissä argumenttina 

alkuperäiskansakäsitteen  uudelleenmäärittelylle,  jossa  alkuperäiskansa-asemaa 

merkityksellistetään ja rakennetaan uudelleen asutushistoriaperustaisena. Esimerkkeihin 

kirjoittuu myös saamelaisten ja suomalaisten kamppailu alkuperäisyydestä, mikä näkyy 

muun  muassa  esimerkin  4 lauseessa  Sekä  saamelaiset,  että  suomalaiset  ovat  

alkuperäisasukkaita  täällä.  Lauseessa  substantiivi  alkuperäisasukas predikoi  eli 

luonnehtii  lauseen  subjekteja  eli  saamelaisia  ja  suomalaisia.  Näin  myös 

saamelaismääritelmään  kuulumaton  väestönosa  liitetään  alkuperäiskansakäsitteeseen. 

Esimerkin 4 kirjoittaja on todennäköisesti  itse  valtaväestön edustaja, mikä tulee esille 

suomalainen-substantiivin essiivisijasta. 

Asutushistoriallisilla  perusteilla  saamelaisten  alkuperäiskansa-asema  toisinaan  myös 

kiistetään:

(6) Mitähän alkuperäiskansaa ovat ne saamelaiset jotka muuttivat sompioon vasta
1800  luvunlopulla  norjasta,eivät  ainakaan  sompion  alkuperäiskansaa,ovat
norjan  pakolaisia,ei  pitäis  sotkia  tosiasioita.  (Tutkimus:  Vesivoiman
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rakentaminen vahingoitti saamelaisia, 7.12.2010)

Esimerkissä  6 saamelaisten alkuperäiskansa-asema kyseenalaistetaan  kahdesti.  Aluksi 

epäily tuodaan esiin päälauseessa Mitähän alkuperäiskansaa ovat ne saamelaiset, jonka 

voi  tulkita  retoriseksi  kysymykseksi.  Retorinen  kysymys  ei  odota  vastausta,  vaan 

vastaajan samanmielisyyden osoitusta (VISK 2008: § 1705). Myöhemmin saamelaisten 

alkuperäiskansa-asema  kiistetään  eksplisiittisesti  toteamalla  eivät  ainakaan  sompion 

alkuperäiskansaa,  jossa  kieltosanan  monikkomuodossa  näkyvä  saamelaiset-subjekti 

predikoidaan  alkuperäiskansaluokkaan  kuulumattomaksi.  Perusteena  alkuperäiskansa-

aseman kieltämiselle ovat nimenomaan asutushistorialliset syyt,  sillä Sompion alueelle 

muuttaneiden saamelaisten ei esimerkissä katsota täyttävän historiallisen jatkuvuuden 

vaatimusta.  Myös  Seija  Tuulentie  on  väitöskirjassaan  (2001)  havainnut,  että 

saamelaisten alkuperäisyyttä on pyritty kiistämään asutushistoriallisilla syillä. Asutus on 

määritelty suomalaisittain niin, että asutukseksi katsotaan suomalaisten uudisasukkaitten 

perustamat tilat. (Tuulensuu 2000: 212.) 

Myös esimerkissä  7 saamelaisten alkuperäiskansa-asema kiistetään asutushistoriallisin 

perustein: 

(7) Tämän  hetkinen  luulo  on  nimittäin,  että  porosaamelaiset  ovat  Suomen
alkuperäiskansa. Se väite ei pidä paikkaansa ei alkuunkaan. He ovat muuttaneet  
mm.  Norjasta  Suomeen  1800  luvulla  ja  myöhemmin. (EU-parlamentti:
Suomenkin ratifioitava alkuperäiskansojen ILO-sopimus 20.1.2011)

Esimerkissä  alkuperäisstatus  kiistetään  eksplisiittisesti  lauseessa  Se  väite  ei  pidä 

paikkaansa  ei  alkuunkaan,  jossa  se  väite-NP:n  tarkoite  on  edellisen  virkkeen 

sivulausepredikatiivi  että  porosaamelaiset  ovat  Suomen  alkuperäiskansa. Siitä,  että 

saamelaisten alkuperäiskansastatusta pidetään jollain tavoin valheellisena, kertoo myös 

substantiivi  luulo,  joka  viittaa  erheelliseen käsitykseen.  Alkuperäiskansa-aseman 

kiistämisen  perusteena  on  jälleen  Norjasta  muuttaneiden  saamelaisten  oleskelun 

jatkuvuuden puute tietyllä alueella.

Saamelaisuuden ja alkuperäiskansa-aseman merkityksellistäminen asutushistoriallisena 

näkyy  eksplisiittisesti  myös  siinä,  miten  saamelaisia  nimetään.  Statusdiskurssissa 
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saamelaisiin viittaavina nimityksinä esiintyvät muun muassa ilmaukset paljolti Norjasta 

tulleet muuttosaamelaiset, Norjanpakolaissaamelaiset, 1800-luvulla alueelle saapuneet  

maahanmuuttajat,  nk.  Saamelaiset  maahanmuuttajat,  itseään  Suomen  

alkuperäiskansalaisiksi  kutsuvat  ”pakolaiset”  sekä  kaksi  kertaa  ilmaus  norjan 

pakolaiset.  Pakolainen  määritellään  henkilöksi,  joka  uskontonsa,  syntyperänsä, 

mielipiteidensä tai muun sellaisen vuoksi vainoa peläten on paennut vieraaseen maahan. 

Maahanmuuttaja on yksinkertaisesti maahan muuttanut tai muuttava henkilö. (KS s.v. 

maahanmuuttaja, pakolainen.) Ilmauksessa paljolti Norjasta tulleet muuttosaamelaiset  

saamelaisia  ei  suoraan  sanota  maahanmuuttajiksi  tai  pakolaisiksi,  vaan  kuvaillaan 

saamelaisia  yhdyssanan  määriteosalla  muutto-.  Muiden  ilmausten  edussanana  on 

nimenomaan pakolainen tai maahanmuuttaja. Merkityksensä puolesta kaikki ilmaukset 

ovat  kuitenkin  samansisältöisiä:  saamelaisia  merkityksellistetään  ryhmänä,  joka  on 

tullut muualta ja joka ei näin täytä historiallisen jatkuvuuden kriteeriä.

Maahanmuuttajadiskurssi  liittyy  Sodankylän  kunnan  alueelle  1800-luvulla 

muuttaneisiin  saamelaisiin  sukuihin.  Sompio on  nimi,  jolla  paikkaan  on  vanhastaan 

viitattu. Alueen suurimpia kyliä ovat nykyään Vuotso ja Lokka. Sompion alueella on 

sijainnut  vielä  uuden  ajan  alussa  eli  1500-luvulla  Sompion  lapinkylä.  Lapinkylän 

asukkaat  olivat  metsäsaamelaisia,  jotka  elivät  lähinnä  kalastaen  ja  metsästäen. 

Uudisasutus  ja  talonpoikainen  kulttuuri  alkoi  levitä  metsäsaamelaisten  asuttamaan 

Lappiin  1600-luvulla.  (Sodankylän  digitaalisen  kotiseutumuseon  verkkosivut 

31.3.2013.)

Uudisasutuksen leviäminen alkoi vuosien 1673 ja 1695 uudisasutusplakaattien myötä. 

Ne  rikkoivat  niin  sanotun lapinrajan,  joka  oli  aikaisemmin  erottanut  toisistaan 

uudisasutusalueet  ja  saamelaisten maat.  Lapinraja  ei  ollut  mikään epävirallinen raja, 

vaan Kustaa Vaasan aikana 1500-luvun puolivälissä vahvistettiin saamelaisten oikeus 

metsästää  rajan  molemmin  puolin,  mutta  uudisasukkaiden  tunkeutuminen  rajan  yli 

kiellettiin  ankarasti.  Uudisasutusplakaateissa  oletettiin,  että  saamelaisten  ja 

uudisasukkaiden  elinkeinot  voisivat  tulla  toimeen  rinnakkain,  toisiaan  haittaamatta. 

Saamelaiset  alkoivat  kuitenkin  omaksua  uudisasuttajien  elinkeinoja  ja  suomalaistua. 

Tämä tapahtui  nopeasti  varsinkin  nykyisen  Kuusamon alueella,  muualla  kehitys  oli 

hitaampaa.  Elinkeinon vaihtaminen ja  tätä  kautta  saamelaisten  suomalaistuminen oli 
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leimallista myös Sodankylän seudulla. (Lehtola 1997: 31–32, Sodankylän digitaalisen 

kotiseutumuseon verkkosivut 31.3.2013.)

Suomalaistumiskehitys  Lapissa  oli  siis  varsin  pitkällä  1800-luvun  viimeisillä 

vuosikymmenillä,  kun Sompion Lapin alue sai  uusia asukkaita nykyisen Enontekiön 

sekä Kautokeinon alueelta.  Siirtymisen taustalla olivat vuosien 1852 ja 1889 rajasulut, 

jotka estivät saamelaisia jutaamasta eli  kulkemasta poroineen valtakunnanrajojen yli. 

Tämä aiheutti laidunahtautta, jonka vuoksi kymmenkunta porosaamelaisperhettä siirtyi 

Sompion Lappiin, nykyisen Sodankylän Vuotson alueelle, pääosin 1870–1890. (Aikio & 

Aikio 2010: 9–10.) 

Antti  Aikio  on  oikeustieteellisessä  maisterintutkielmassaan Saamelaiset  – 

maahanmuuttajiako?  Suomen  saamelaisiksi  valtionrajojen  ristivedossa (2009) 

tarkastellut saamelaisten asemaa ja sen muutoksia ennen kansallisvaltioiden tuloa ja sen 

jälkeen.  Tutkielmassaan  hän  ottaa  kantaa  myös  julkiseen  keskusteluun  saamelaisista 

maahanmuuttajina.  Aikio  toteaa,  että  valtionrajat  ovat  Saamenmaan  alueella  itse 

saamelaisia myöhäisempi ilmiö, ja väitteet saamelaisista maahanmuuttajina nykypäivän 

Suomessa ovat vailla perusteita (Aikio 2009: 121). 

Esimerkissä  4 asutushistoriallisilla  argumenteilla  perusteltiin  alkuperäiskansan 

tarkoitejoukon laajentamista ja esimerkeissä 6 ja 7 saamelaisten alkuperäiskansa-asema 

kiistettiin.  Asutushistoriallisia  argumentteja  käytetään  kuitenkin  myös  puolustamaan 

nykyisen  alkuperäiskansakäsitteen  paikkansapitävyyttä  ja  saamelaisten  asemaa. 

Esimerkissä  8 esitetään  väitelauseen  muodossa,  että  saamelaiset  ovat  asuttaneet 

eteläisintäkin  Suomea  ennen  takkutukkia.  Kontekstista  päätellen  ilmaus  takkutukka 

viittaa suomalaisiin:

(8) Kyllä  se  rantakaistalekkin  oli  saamelaisten  asuttamaa  ennenkuin  takkutukat
sinne ilmestyi. Oikeastaan suomalaiset tulisi ajaa pois koko maasta ja luovuttaa
alue alkuperäiskansalle. (Saamelaisasiat esillä hallitusneuvotteluissa, 20.5.2011)

(9) Lopettakaa tuo höpöttäminen siitä, että suomalaiset olisivat alkuperäiskansaa
siinä missä saamelaisetkin. Se, että jonkun suvun esi-isällä on sattunut olemaan
ensimmäisenä  tönö  jossain  tietyssä  niemennokassa,  ei  tee  siitä  suvusta
alkuperäiskansaa.  Sitä  ennen  se  alue  oli  jo  saamelaisten  esi-isien  käytössä,
vaikka he eivät olleet rakentaneet pysyviä asutuksia juuri sille niemennokalle.
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(Yk-raportti moittii Suomea saamelaisten oikeuksien puutteista, 14.1.2011)

Myös  esimerkki  9  on eräänlainen  asutushistoriallinen  argumentti  nykyisen 

saamelaismääritelmän  paikkansapitävyyden  puolesta.  Esimerkissä  ilmaistaan 

eksplisiittisesti, ettei ensimmäinen pysyvä asuinsija tee kirjoittajan mielestä kenenkään 

suvusta alkuperäiskansaa. Yhtä selvä ilmaistaan, että alue oli aikaisemmin saamelaisten 

esi-isien käytössä. Esimerkissä viitataan vastapuolen argumenttiin teonnimellä höpötys,  

jonka  kantasanana  toimiva  verbi  höpöttää  viittaa  turhien  tai  perättömyyksien 

puhumiseen.  Kirjoittaja  siis  tukee  omaa  argumenttiaan  leimaamalla  vastapuolen 

näkemykset  perättömyyksien  puhumiseksi.  Myös  vähättelyllä  tuetaan  omaa 

argumenttia: Esimerkissä  viitataan  pysyvään asutukseen vähättelevällä  substantiivilla 

tönö,  joka  tarkoittaa  kehnoa  ja  pientä  asuinrakennusta  (KS  s.v.  tönö).  Vähättelevää 

linjaa jatkaa myös asumiseen ja oleskeluun viittaava verbiliitto on sattunut olemaan,  

jolla ilmaistaan tekemisen päämäärätiedonta ja vahingonomaista luonnetta. 

ILO:n  alkuperäiskansakriteerien  (International  Labour  Organisationin  eli  ILO:n 

verkkosivut  20.11.2012)  näkökulmasta  asutushistoriaperuste  täyttäisi  luultavasti 

vaatimuksen  siitä,  että  alkuperäiskansaksi  luokiteltava  ryhmä  on  polveutunut  tietyn 

alueen  alkuperäisistä  asukkaista  ennen  valtioiden  perustamista  ja  kolonisaatiota. 

Asutushistoriallinen alkuperäiskansan uudelleenmäärittely ei kuitenkaan takaa sitä, että 

vaatimukset  perinteisten  elämäntapojen,  kielen  sekä  poliittisten,  taloudellisten  ja 

sosiaalisten instituutioiden säilyttämisestä toteutuisivat. 

3.6. Alkuperäiskansa-asema itseidentifikaatioperustaisena

Asutushistorian  ja  geenien  lisäksi  myös  itseidentifikaatiota  pidetään  tärkeänä 

alkuperäiskansaa uudelleenmääriteltäessä. Nykyiseenkin saamelaismääritelmään kuuluu 

itseidentifikaatioperuste,  joka  kuitenkaan  ei  yksin  riitä  määrittelemään  henkilöä 

saamelaiseksi (Laki saamelaiskäräjistä 974/1995, §  3). Itseidentifikaatiodiskurssi tulee 

ilmi muun muassa esimerkeissä 10 ja 11. 

(10) Olen  90-prosenttisesti  Ruotsin,  Suomen  ja  Venäjän  lapista  aina  1500-luvulle
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seurattavien kirkonkirjojen ja käräjäpöytäkirjojen mukaan. Tiedän kuka olen ja
se riittää. Sitä ei muutama kisuroitten kanssa jutaaja muuksi muuta, vaikka YK:n  
huutaisivat apuun. (KHO antoi vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle,
28.9.2011) 

(11) Mielestäni  on  pidettävä  ihmeellisenä tulkintaa,  että  kielitaito  olisi  etnisyyden
perusta. Itse tiedän perimätiedon mukaan kuuluvani toisen vanhempani puolelta  
ns.  etelän  saamelaisiin,  eli  etelään  satoja  vuosia  sitten  jääneeseen  pieneen
saamelaispopulaatioon,  joka on kulttuuriltaan sulautunut  luonnollisesti  täysin
suomalaiseksi. Poronhoitoko nykyään määrää etnisyyden? Eiköhän ihminen itse  
saa  rakentaa  oman  identiteettinsä.  (Kho:n  uusi  tulkinta  saamelaisuudesta
kuohuttaa, 8.10.2011) 

Esimerkissä 10 itseidentifikaation merkitys tulee eksplisiittisesti ilmi virkkeessä Tiedän 

kuka olen ja se riittää. Lause Tiedän kuka olen viittaa henkilön identiteettiin, jonka voi 

määritellä  olevan  omin  olemus,  ominaislaatu,  yksilöllisyys  tai  henkilöys  (KS  s.v. 

identiteetti).  Itseidentifikaation  tärkeys  tulee  ilmi  myös  esimerkin  11 virkkeessä 

Eiköhän ihminen itse saa rakentaa oman identiteettinsä, jossa puhutaan eksplisiittisesti 

identiteetistä.  Ei-kieltosanaan yhdistynyt  sävypartikkeli  -hAn sävyttää koko lausumaa 

(VISK 2008:  § 829).  Tässä  tapauksessa  -hAn-sävypartikkelin  voi ajatella  sävyttävän 

virkkeen  samanmielisyyttä  vaativaksi  sekä itsestäänselvyyksiä  toteavaksi;  aivan kuin 

asia olisi,  tai sen ainakin pitäisi olla, lukijalle ennestään tuttua  ja hyväksyttyä  tietoa. 

Esimerkeissä  10 ja  11 korostetaan  siis  itseidentifikaation  merkitystä 

alkuperäiskansastatusta  uudelleenmääriteltäessä.  Esimerkeissä  on  myös  vahva 

henkilökohtainen  näkökulma:  kirjoittajat  puhuvat  omista  kokemuksistaan  ja  liittävät 

näin  itsensä  saamelaismääritelmän  ulkopuolelle  jäävään  väestönosaan.  Vahvimmin 

kirjoittajan  oma  ääni  kuuluukin  juuri  niissä  kommenteissa,  joissa  korostetaan 

itseidentifikaation merkitystä. 

Esimerkeistä 10 ja 11 tulee ilmi myös, että nykyisen saamelaismääritelmän perusteisiin 

ei  olla  tyytyväisiä. Esimerkistä  11 on  luettavissa  ihmetys  nykyisen 

saamelaismääritelmän perusteista:  Mielestäni on pidettävä ihmeellisenä tulkintaa, että  

kielitaito  olisi  etnisyyden  perusta.  Tässä  tulkinnan  tarkoite  on  todennäköisesti 

saamelaismääritelmä,  joka  on  osaksi  kieliperustainen  (Laki  saamelaiskäräjistä 

974/1995, § 3). Substantiivia tulkinta määrittelee adjektiivi ihmeellinen.  Esimerkkiin 

10 puolestaan  kirjoittautuu  Saamelaiskäräjien  ja  saamelaismääritelmän  ulkopuolelle 
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jäävien välinen kamppailu, jossa  muutamien kisuroitten kanssa jutaajien implikoidaan 

olevan  eri  mieltä  itseidentifikaation  merkityksestä  saamelaisuutta  määriteltäessä. 

Ilmauksen  tarkoite  voi  olla  Saamelaiskäräjät  tai  saamelaiset. Ilmaus  on  melko 

asenteellinen,  sillä  siinä  saamelaisuudesta  esitetään  stereotyyppinen  elinkeinoihin 

liittyvä kuvaus, jota vahvistetaan vähättelevällä määrän ilmauksella muutama. 

Aineistossani  eli  saamelaisuutisten  kommenteissa  kirjoittajat  ovat  usein  käyttäneet 

jonkinlaista  nimimerkkiä.  Myös kommenttien  nimimerkeissä  aktivoituu  erilaisia 

diskursseja.  Statusdiskurssin  nimimerkeissä aktivoituu  usein  alkuperäiskansa-

asemadiskurssi  eli  vakiintunut  tapa  puhua  saamelaisuudesta  alkuperäisyysstatuksen 

kautta. Diskurssin  aktivoimiseen  voi  riittää  yksikin  sana.  Esimerkiksi  nimimerkit 

Originaali,  Alkuperäinen  lappalaine,  aito  saamelainen,  AITO  SAAMELAINEN,  

alkuasukas, myös alkuperäinen lappalainen ja rekisteröimätön alkuperäinen aktivoivat 

alkuperäisstatusdiskurssin. 

Sen lisäksi, että nimimerkit pystyvät aktivoimaan diskursseja, ne voivat kertoa, mihin 

ryhmään nimimerkin käyttäjä samastaa itsensä. Nimimerkki määritellään oikean nimen 

asemasta käytetyksi tekijänimeksi (KS s.v.  nimimerkki). Tavallisesta nimestä poiketen 

se  on  nimi,  jonka  henkilö  voi  itse  itselleen  antaa.  Niinpä  nimimerkki  voi  kertoa, 

millaiseksi sen käyttäjä itseään kuvailee ja määrittelee. Nimimerkit ovat siis eräänlainen 

itseidentifikaation mittari. Esimerkiksi nimimerkit saamelainen ja lappalainen kertovat 

eksplisiittisesti sen, mihin ryhmään niiden käyttäjät identifioivat itsensä. 

Monet  diskurssini nimimerkeistä  olivat  alkuperäisyyteen,  saamelaisuuteen  ja 

lappalaisuuteen  viittaavia,  mutta  joukossa  oli  myös  muunlaisia  nimimerkkejä, 

esimerkiksi  yksilöön  viittaavia  verbikantaisia  -jA- ja  -llinen-johdostyyppisiä 

tekijännimiä  kuten  tarkkailija, seuraaja ja sivullinen sekä  adjektiiveiksi  katsottavia 

-nUt-partisiippeja  kuten  tympääntynyt tai  äimistynyt. -jA-tekijännimjijohdos  kertoo, 

mistä  asemasta  kirjoittaja  katsoo  kyseessä  olevaa  asiaa.  -nUt-partisiippi  puolestaan 

kuvaa  luonnehdittavan  ominaisuutta.  (VISK  2008:  §  189,  297.)  Joskus  kirjoittajan 

nimimerkki on enemmänkin otsikonomainen, kuten vaikkapa eira suvun saamelaisuus,  

totuus  ja  joku oikeus ja kohtuus.  Toisinaan otsikko on suoranainen kannanotto, kuten 

tapauksissa  höpötystä koko touhu  ja  Rotulaista luovuttava. Joskus nimimerkillä ei ole 



38

nähtävissä  olevaa  yhteyttä  keskusteltavaan  asiaan:  Joskus  kirjoittaja  on  käyttänyt 

nimimerkkinään  omaa  nimeään  (Pekka,  sami)  ja  toisinaan  nimimerkkinä  toimii 

näennäisesti sattumanvarainen substantiivi (kanto, tiistaitiikeri) tai jopa kirjain (X). 

Saamelaismääritelmässä itseidentifikaatioperuste on nykyisinkin käytössä, mutta se ei 

yksistään riitä määritelmään pääsemiseen (Laki saamelaiskäräjistä 974/1995, § 3). Myös 

ILO:n  alkuperäiskansakriteereissä  mainitaan  itseidentifikaation  merkitys 

alkuperäiskansoja  määriteltäessä  (International  Labour  Organizationin  verkkosivut 

13.9.2012).  Itseidentifikaation merkitys  alkuperäiskansastatusta  määriteltäessä on siis 

merkittävä,  mutta  vain  sen  täyttyessä  esimerkiksi  vaatimukset  esimerkiksi  kielen  ja 

perinteisten elämäntapojen säilyttämisestä eivät välttämättä täyty. 

3.7. Voimassa olevan saamelaismääritelmän perusteiden arviointi 

Alkuperäiskansa-asemaa  eli  saamelaismääritelmää  ja  sen  perusteita 

uudelleemääritellään ja  -rakennetaan  siis  geeniperimän,  asutushistorian  sekä 

itseidentifikaation  kautta.  Tässä  alaluvussa  tarkastelen  puolestaan  sitä,  millaisilla 

tavoilla  nykyistä  saamelaismääritelmää  ja  sen  perusteita  merkityksellistetään. 

Diskurssissa  ei  siis  ole  kyse  niinkään  määritelmän  uudelleenrakentamisesta,  vaan 

pikemminkin  sen  nykyisten  perusteiden  arvioinnista  ja  usein  myös 

kyseenalaistamisesta. 

Saamelaisten  alkuperäiskansa-asema  on  diskurssissa useimmiten  nähty  perustuvan 

saamen kieleen, mihin se osaltaan perustuukin (Laki saamelaiskäräjistä 974/1995, § 3). 

Usein  kielen  myös  implikoidaan  olevan  jollakin  tavoin  huono  peruste  määritellä 

alkuperäiskansa-asemaa. Tämä tulee ilmi muun muassa esimerkissä 12. Kielidiskurssi 

on aktivoitunut aikaisemmin muun muassa esimerkeissä 2 ja 11.

(12) Kieli on väärä tapa määritellä saamelaisuus, on väärin sanoa ihmistä jolla on
saamelaiset  vanhemmat  suomalaiseksi  siksi  että  se  ei  puhu  saamea.
Määritelmässä  vaikuttaa  liikaa  kieroutuneet  suomenruotsalaiset,  jotka  sanoo
suomenruotsalaisiksi  kaikkia  jotka  puhuu  ruotsia. (Kho:n  uusi  tulkinta



39

saamelaisuudesta kuohuttaa, 8.10.2011) 

Esimerkissä 12 asia ilmaistaan varsin eksplisiittisesti väitelauseella Kieli on väärä tapa 

määritellä  saamelaisuus,  jossa  kielen  predikoidaan  olevan  virheellinen tapa 

alkuperäiskansa-aseman määrittämiseen. 

Myös esimerkissä 13 ihmetellään kieliperustaista saamelaismääritelmää:

(13) Eikai se voi olla kiinni pelkästä kielestä?? (Kho:n uusi tulkinta saamelaisuudesta 
kuohuttaa, 8.10.2011) 

Esimerkissä arvelua, ivaa tai epäuskoisuutta merkitsevä modaalipartikkeli  kai  muuttaa 

väitelauseen  kysymyslauseeksi  (VISK 2008:  §  802).  Kai-partikkeli  sävyttää  lauseen 

epäuskoisen ihmetteleväksi. 

Myös  esimerkissä  14 tulee  ilmi,  ettei  kieltä  ja  kulttuuria  koeta  riittäviksi 

saamelaisuusperusteiksi:

(14) Ketkä "me" ja ketkä "saamelaiset" ja mitkä ihmeen "alkuperäiset". Täällä ei ole
vaihdettu  kuin  kieltä  ja  kulttuuria  ja  vaihdetaan  muuten  koko  ajan.  Saman
alkuperäisväestön  jälkeläsiä  ollaan  koko  sakki.  (Saamelaisasiat  esillä
hallitusneuvotteluissa: 20.5.2011,)

Virkkeessä predikatiivilauseke saman alkuperäisväestön jälkeläisiä luonnehtii subjektin 

koko  sakki tarkoitetta.  Tarkoitteina  ovat  todennäköisesti  lappalaiset  ja  saamelaiset. 

Predikatiivilausekkeella  esitetään näin jonkinlainen kannanotto (VISK 2008:  §  945), 

jossa  kirjoittaja  määrittelee  saamelaiset  ja  lappalaiset  homogeeniseksi  ryhmäksi 

ilmauksen saman alkuperäisväestön jälkeläiset alle. Ilmauksella Täällä ei ole vaihdettu  

kuin kieltä ja kulttuuria puolestaan kerrotaan, ettei kielellä tai kulttuurilla juurikaan ole 

väliä saamelaisuutta määriteltäessä: vaikka niitä on kirjoittajan mukaan vaihdettu, ovat 

saamelaiset ja lappalaiset silti samaa ryhmää eli alkuperäiskansan jälkeläisiä.

Saamelaisten  alkuperäiskansa-aseman  nähdään  perustuvan  myös  elinkeinoihin  ja 

kulttuuriin.  Tämä  käy  eksplisiittisesti  ilmi  muun  muassa  niistä  statusdiskurssin 
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elinkeinoihin  viittaavista  nimityksistä,  joita  saamelaisista  käytetään.  Neljä  kertaa 

saamelaisiin viitataan porosaamelaisina,  kerran nykyisinä porosaamelaisina, nykyisinä  

porosaamelaisina  sukuina  ja  kerran  tunturi-  ja  porosaamelaisina.  Nimityksissä 

yhdyssanan saamelainen-perusosaa  luonnehtii  määriteosa  poro-.  Kerran  ilmauksen 

edussanana  toimii  myös  substantiivi  suvut,  jota  luonnehditaan  adjektiivimääritteellä 

nykyiset  porosaamelaiset.  Aikaan  viittaavalla  adjektiivilla  nykyinen  halutaan  kenties 

korostaa saamelaismääritelmän hetkellisyyttä  eli sitä, että määritelmän on mahdollista 

muuttua:  nykyiset  saamelaiset  ovat  saamelaisia  tällä  hetkellä,  mutta  ovatko  he 

saamelaisia myös tulevaisuudessa? 

Saamelaismääritelmän nähdään  perustuvan  pääosin  saamen  kieleen  ja  kulttuuriin, 

jolloin  määritelmän  implikoidaan olevan  usein  myös  virheellinen  ja  väärä.  Saamen 

kieltä  tai  kulttuuria  ei  yleensä  katsota  tarpeeksi  painaviksi  syiksi  määritellä  tietty 

väestönosa  alkuperäiskansaksi.  Tämän  lisäksi  saamelaisten  alkuperäiskansa-asema 

merkityksellistetään  osassa  kommentteja  väärään  tietoon  tai  tietämättömyyteen 

perustuvaksi: 

(15) Olen ollut jo pitemmän aikaa sitä mieltä, että koko saamelaismääritelmä tulee
ottaa  kriittisen  tarkastelun  kohteeksi.  Nyt  se  on  harvinaisen  typerä  ja
tarkoituksenhakuinen.  Määritelmän  tulee  perustua  luotettuun
historiantutkimukseen.  Se  ei  saa  olla  tarkoituksenhakuinen. (KHO:n  uusi
tulkinta saamelaisuudesta kuohuttaa, 8.10.2011)

(16) Ei varmaan jää nimimerkki jopelo, mehän ollaan niitä oikeita Saamelaisia nämä  
mitkä  puuhastelee  ovat  suurin  osa  tullut  Norjasta.  Meidän  taustoille  löytyy
faktaa!!!  Se  niitä  pelottaa  mitä  faktoja  ne  voi  näyttää??? (KHO  antoi
vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle, 28.9.2011)

Kommentissa  15 vaaditaan  saamelaismääritelmän  perustumista  luotettuun 

historiantutkimukseen  käyttämällä  välttämättömyyttä  ilmaisevaa  nesessiivirakennetta 

tulee perustua  (VISK 2008: § 1577). Vaatimus siitä, että saamelaismääritelmän tulisi 

perustua  paikkansapitävään  ja  todenmukaiseen  historiantutkimukseen  implikoi,  ettei 

tämänhetkinen  saamelaismääritelmä  sellaiseen  perustu.  Esimerkissä  16 ilmaistaan 

eksplisiittisemmin, että saamelaismääritelmä perustuu vääriin tai olemattomiin tietoihin. 

Tämä tulee  ilmi  virkkeessä  Se  niitä  pelottaa  mitä  faktoja  ne  voi  näyttää??. 

Kielenhuollollisesti  ontuva  virke  sisältää  luultavasti  kaksi  erillistä virkettä: Se  niitä  
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pelottaa. Mitä faktoja ne voi näyttää?? Jälkimmäisen virkkeen subjektin ne tarkoite on 

luultavasti  saamelaiset,  jolloin  virkkeessä kyseenalaistetaan, perustuuko saamelaisten 

alkuperäiskansa-asema  tosiasioihin.  Sen  sijaan  virkkeessä  Meidän  taustoille  löytyy  

faktaa!!!  väitetään,  että  oikeiksi  saamelaisiksi  nimetyn  osapuolen  taustoilla eli 

saamelaisuudella on tosiasiapohjaiset perusteet.  Esimerkissä 16 kuuluu  myös selvästi 

sen  kirjoittajan  ääni:  Kirjoittaja  liittää  itsensä  saamelaismääritelmän  ulkopuolelle 

jääneeseen ryhmään pronominilla me.

Saamelaismääritelmä  epäillään  epäluotettaviin  tai  pinnallisiin  faktoihin  perustuvaksi 

myös kommenteissa 17 ja 18:

(17) "Suomalaiselle"  tiedoksi,  että  suosittelisin  perehtymään  tarkemmin  Lapin
historiaan  ja  väestön  kehitykseen  vuosisatojen  ajalta.  Kun  puhutaan
alkuperäisasukkaista  Lapissa,  ei  voida  puhua  pelkästään  saamelaisista.
(Tutkimus: Vesivoiman rakentaminen vahingoitti saamelaisia, 7.12.2010)

(18) Herra  Husukin  voisi  hieman  enemmän  perehtyä  asiaan,  ennen  kuin  antaa
enemmälti  noita  pölvästin  kuuloisia  lausuntojaan.  (alkuperäisten lappalaisten
jälkeläisetkö  uhka  alkuperäiskansa  käsitteelle?!) (Kho:n  uusi  tulkinta
saamelaisuudesta kuohuttaa, 8.10.2011) 

Esimerkissä  17 kirjoittaja  kehottaa  ”Suomalaista”  perehtymään  tarkemmin  Lapin 

historiaan ja kehitykseen. Seuraavassa virkkeessä hän tuo esiin oman mielipiteensä siitä, 

ketkä  ovat  Suomen  alkuperäiskansaa.  Esimerkissä  implikoidaan,  että  perehtymällä 

tarkemmin  Lapin  historiaan  ja  kehitykseen  voi  päätyä  alkuperäiskansakysymyksessä 

samaan mielipiteeseen kuin kirjoittaja. ”Suomalaisen” nykyiset tiedot ovat kirjoittajan 

mukaan  siis  pinnallisia.  Esimerkissä  18 Jaakko  Husan  saamelaismääritelmää 

puolustavia lausuntoja uutisessa pidetään pölvästin kuuloisina. Myös Husaa kehoitetaan 

perehtymään  asiaan. Esimerkistä  on  luettavissa  presuppositio,  jonka  mukaan  Husan 

lausunnot  ovat  pölvästin  kuuloisia,  koska  ne  eivät  perustu  siihen  tietoon,  joka  olisi 

saatavilla, jos perehtyisi asiaan tarkemmin.

Myös  esimerkit  19,  20 ja  21 kertovat,  ettei  saamelaismääritelmää  merkityksellistetä 

luotettuun tietoon perustuvaksi: 
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(19) Vaikka  olin  porosaamelaisen  jälkeläinen  en  päässyt  vaalikelpoiseksi  vaikka
vuodet  olisivat  riittääneet.  Kuulin  jälkeenpäin,  että  1990  vaikuttanut
saamelaiskäräjäihminen  oli  halunnut  pitää  tiukasti  kiinni,  että  ei  tule  liikaa
saamelaisia. Ihan pärstäkerroinhommaa koko touhu. Mulla itellä on sen verran
hyvät  tiedot  saamelaisuudestani,  kolmen  sukukirjan  tekijänä.  En  halua  edes
tuollaiseen  pärstäkerroin  porukkaan....En  todella..  (KHO  antoi
vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle, 28.9.2011) 

(20) Saamelaiskäräjillä on pelko että oikeat saamelaiset pääsee heidän jakkaralle,
mutta täältä tullaan joukolla!!! miten sitten suu pannaan??? Tähän asti olette
valinneet  pärstäkertoimen  mukaan!! (KHO  antoi  vaalikelpoisuuden  neljälle
uudelle saamelaiselle, 28.9.2011)

(21) Kyllä  ne  puuhastelee  ja  me  maksamme!!  Näköjään  saamelaiseksi  pääsee
reittäpitkin  kun  osaa  kielen  ja  saavat  käyttää  lapinpukua. (KHO  antoi  
vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle, 28.9.2011) 

Esimerkissä  kirjoittajat  kertovat,  millä  perusteella  henkilöitä  heidän  mielestään 

hyväksytään saamelaismääritelmään. Esimerkissä 19 väitetään eksplisiittisesti, että asia 

voi  olla  kiinni  yhdenkin  henkilön  mielipiteestä:  Kuulin  jälkeenpäin,  että  1990 

vaikuttanut saamelaiskäräjäihminen oli halunnut pitää tiukasti kiinni, että ei tule liikaa  

saamelaisia. Seuraavassa  virkkeessä  todetaan,  että  Ihan  pärstäkerroinhommaa koko  

touhu.  Koko  touhun  tarkoite  on  todennäköisesti  saamelaismääritelmä.  Predikatiivina 

toimii  NP  ihan  pärstäkerroinhommaa,  joka  luonnehtii  subjektia.  Pärstäkertoimella  

viitataan  ulkoiseen  olemukseen,  joka  kirjoittajan  mukaan  ratkaisee  osaksi 

saamelaismääritelmään  hyväksymisen.  Myös  esimerkissä  20 saamelaismääritelmän 

väitetään  perustuvan  pärstäkertoimeen  eli  ulkoiseen  olemukseen,  mikä  selviää 

eksplisiittisesti  lauseesta:  Tähän  asti  olette  valinneet  pärstäkertoimen  mukaan.  

Esimerkit ovat samaan uutiseen peräkkäin kirjoitettuja, joten luultavasti ensimmäisen 

sananvalinta  on  vaikuttanut  seuraavan  kirjoittajan  sananvalintaan.  Esimerkissä  21 

saamelaismääritelmään pääsemisen nähdään perustuvan kahteen  asiaan:  kieleen  sekä 

reittä  pitkin  kiipeämiseen,  jolla  viitataan  määritelmään  pääsemiseen  naimakaupan 

perusteella.  Esimerkit 19, 20 ja 21 viittaavat kaikki siihen, että saamelaismääritelmän 

katsotaan perustuvan myös  sellaisiin  syihin,  joihin se ei  saamelaiskäräjälain mukaan 

kuitenkaan perustu. 
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Esimerkeissä  19,  20  ja  21  kuuluu  myös  niiden  kirjoittajien  ääni.  Esimerkissä  19 

kirjoittaja  viittaa  useasti  itseensä  muun  muassa  verbitaivutuksen  avulla  (olin,  en 

päässyt,  en  halua)  kertoessaan  kokemuksistaan  saamelaisrekisteriin  hakemisesta. 

Voidaankin päätellä, että kirjoittaja puhuu saamelaismääritelmän ulkopuolelle jääneen 

näkökulmasta.  Myös  esimerkissä  20  näkökulma  lienee  sama:  Esimerkissä  20 

Saamelaiskäräjiin  tai  saamelaisiin viitataan  monikon  toisen  persoonan 

persoonapäätteellä  -tte, joka määrittelee tarkoitteensa toisiksi eli ei-meihin kuuluvaksi. 

Samassa  esimerkissä  kirjoittaja  liittää  itsensä  saamelaismääritelmään  haluavien 

ryhmään  ilmauksella  täältä  tullaan  joukolla.  Esimerkissä  21  kirjoittaja  määrittelee 

saamelaiset  toisiksi  käyttämällä  pronominia  ne,  mutta  ei  liitä  itseään  lappalaisten 

ryhmään, vaan me-pronominilla johonkin osaan valtaväestöä:  Kyllä ne puuhastelee ja  

me maksamme!!

Saamelaisten  alkuperäiskansa-asema  nähdään  aineistossa  perustuvan  siis  kieleen  ja 

kulttuuriin, elinkeinoihin, pintapuolisiin ja vääriin tietoihin sekä satunnaisiin tekijöihin. 

Kielen  nähdään  useimmiten  olevan  väärä  tapa  määritellä  saamelaisuutta  siitäkin 

huolimatta,  että  ILO:n  alkuperäiskansasopimuksen  alkuperäiskansasopimuksessa 

mainitaan,  että  alkuperäiskansaksi  määriteltävä  ryhmä  on  säilyttänyt  perinteisten 

elämäntapojensa, poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten instituutioidensa lisäksi myös 

oman kielensä (International Labour Organisationin eli ILO:n verkkosivut 20.11.2012). 

Myös  Kristian  Myntti  (2000:  226)  pitää  saamen  kieleen  perustuvaa  määritelmää 

oleellisena,  sillä  saamelaismääritelmän kaksi  muuta  kriteeriä  eivät  takaa,  että  niiden 

perusteella  kerran  vaaliluetteloon  merkittyjen  henkilöiden  jälkeläisillä  olisi  yhteyttä 

saamen kieleen tai kansaan. Hän ehdottaakin, että saamelaismääritelmän tulisi perustua 

todelliseen saamen kielen taitoon. 

3.8. Saamelaismääritelmästä puhumisen tavat 

Aineistostani  voi  lukea  myös  tapoja puhua saamelaismääritelmästä.  Siinä  nimitetään 

jonkinlaiseksi  nimenomaan  itse  määritelmää,  kun  aikaisemmissa  diskursseissa 

toistuvien  puhuntatapojen  kohteena  ovat  olleet  pikemminkin  ne  kriteerit,  joihin 
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saamelaismääritelmä perustuu tai joilla sitä uudelleenrakennetaan. 

Saamelaismääritelmä merkityksellistetään aineistossa muun muassa epätasa-arvoiseksi 

ja turhia vastakkainasetteluita luovaksi jaotteluksi: 

(22) Kun  me  lappalaiset  Kitkan  vanhasta  Lapin  kylästä  alkaen  saamme  sovun
olimmepa  lappalisia  tai  saamelaisia,  tunturi-,poro-,  kalastaja,-tai
metsälappaisia koko tämä keinotekoinen vastakkainasettelu loppuu ja elinkeinot
kulttuuri  ja  koko  elämä  soljuu  vanhan  lapin  malliin.  (KHO  antoi
vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle, 28.9.2011) 

(23) Edellisille  kirjoittajia  kompaten,  mutta  sanokaapa  se  niille  kielimittareille!
Sieltä  päinhän  se  on  lähtenyt  tämä  rasistinen  jaottelu.  (KHO  antoi
vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle, 28.9.2011)

(24) Tähän  astinen  saamelaisten  valikointi  ihmisten  välillä  rikkoo  kaikkia
kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja rikkoo tasavertaisuuden olettamaa. On
täysin oikeaa kehitystä laajentaa käsitystä kansanryhmästä, joka sinnikkäästi on  
halunnut  erotella  jopa  saman  perheen  jäseniä  äänioikeutetteuihin  ja
oikeudettomiin. Epäilen, että tätä kommenttia ei edes julkaista, ettei vain joku
pahoittaisi  mieltään.  (Kho:n  uusi  tulkinta  saamelaisuudesta  kuohuttaa,
8.10.2011) 

Esimerkeissä  annetaan  saamelaismääritelmälle  erilaisia  nimityksiä. 

Saamelaismääritelmä  nimetään  muun  muassa  keinotekoiseksi  vastakkainasetteluksi. 

Saamelaismääritelmää nimitetään myös rasistiseksi  jaotteluksi, jossa edussana jaottelu  

saa laajennuksekseen  adjektiivimääritteen  rasistinen,  joka  tarkoittaa  rotusyrjintää  tai 

etnistä  syrjintää.  Saamelaismääritelmälle  annetaan  myös  nimitys  saamelaisten 

valikointi. Substantiivimäärite saamelaiset kertoo, ketä eritellään. Nimityksistä käy siis 

eksplisiittisesti  ilmi,  että  saamelaismääritelmä  merkityksellistetään  väestöä 

voimakkaasti  jakavaksi  tekijäksi.  Sen  poistaminen  palauttaisi  elämän  Lapissa 

menneisyyden glorifioituun tilaan,  jonka sujumista kuvataan tasaisena ja rauhallisena 

lipumisena. Esimerkeissä 23 ja 24 kuuluu myös niiden kirjoittajien ääni. Esimerkissä 22 

kirjoittaja liittää itsensä lappalaisten ryhmään pronominilla me. Esimerkin 23 kirjoittaja 

puolestaan viittaa saamelaisiin ilmaukselle ne kielimittarit, jossa persoonapronomini ne 

määrittelee saamelaiset ei-meihin kuuluvaksi ryhmäksi.

Esimerkissä  24 saamelaismääritelmän  kuvaillaan  rikkovan  kaikkia 
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ihmisoikeussopimuksia  ja  tasavertaisuuden olettamaa.  Asia  tulee  ilmi  eksplisiittisesti 

väitelauseessa, jossa rikkoa-verbin toiminnan kohteina ovat substantiivimääritteet kaikki  

ihmisoikeussopimukset  sekä  tasavertaisuuden olettama.  Verbin ilmaiseman toiminnan 

harjoittaja  on  saamelaisten  valikointi,  jolla  tarkoitetaan  todennäköisesti 

saamelaismääritelmää. Virkkeestä voi päätellä, ettei saamelaismääritelmää anna kaikille 

ihmisille  yhtäläistä  arvoa  yksilöinä  ja  yhteiskunnan  jäseninä.  Epätasa-arvodiskurssi 

aktivoituu myös esimerkin  23 nimityksessä  rasistinen jaottelu, jossa adjektiivimäärite 

rasistinen  leimaa  saamelaismääritelmän  hyvin  vahvasti  epätasa-arvoiseksi  ja 

-oikeudenmukaiseksi. 

Epätasa-arvodiskurssi  jatkuu esimerkeissä  25 ja  26,  joissa  puhutaan  syrjinnästä  ja 

suvaitsemattomuudesta:

(25) Kyllä  se  nyt  harjoittaa  syrjintää  saamelaiskäräjien  puheenjohtaja  rekisteriin
kuulumattomia  alkuperäiskansalaisia  kohtaan.  (Kho:n  uusi  tulkinta
saamelaisuudesta kuohuttaa, 8.10.2011) 

(26) On  suurta  savaitsemattomuutta  Saamelaiskäräjien  puheenjohtajalta  olla
hyväksymättä omaa kansaa!  (Kho:n uusi tulkinta saamelaisuudesta kuohuttaa,
8.10.2011) 

Uutisessa,  johon  esimerkkikommentit on  kirjoitettu,  puhuu  Saamelaiskäräjien 

puheenjohtaja  Klemetti  Näkkäläjärvi.  Hän  arvostelee  KHO:n  päätöstä  hyväksyä 

Saamelaiskäräjien  vaaliluetteloon  neljä  uutta  äänestäjää,  joiden  kelpoisuusperusteet 

Saamelaiskäräjät oli aiemmin katsonut riittämättömiksi. Kommenteissa  otetaan kantaa 

puheenjohtajan mielipiteeseen, ja tietyn väestöryhmän jättämistä saamelaismääritelmän 

ulkopuolelle  nimitetään niissä  syrjinnäksi.  Esimerkissä  25 syrjivä  subjekti  on 

saamelaiskäräjien  puheenjohtaja  ja  verbin  kuvaaman  tekemisen  kohteina ovat 

puolestaan  rekisteriin  kuulumattomat  alkuperäiskansalaiset.  Esimerkissä  26 

saamelaiskäräjien  puheenjohtaja  on semanttisesti  lähde,  jonka suvaitsemattomuuden 

kohde on oma kansa.

Epätasa-arvodiskurssin  lisäksi  saamelaismääritelmästä  tai  saamelaisten  nykyisestä 

alkuperäiskansa-asemasta  puhuttaessa  aktivoituu  eräänlainen  totuus-valhe-

polarisoinnille  perustuva  todenperäisyysdiskurssi,  joka  näkyy  muun  muassa 
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esimerkeissä 27 ja 28. 

(27) kauankohan  nykysaamelaiset  meinas  piehtaroia  täsä  valheesa (KHO  antoi
vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle, 28.9.2011)

(28) On  se  hyvä  että  alkaa  totuus  paljastua  tästäkin  asiasta.  Kyllä  luulisi
päättäjienkin  nyt  tutkivan  ennenkuin  hutkivat.  (Kho:n  uusi  tulkinta
saamelaisuudesta kuohuttaa, 8.10.2011) 

Esimerkin 27 ilmauksen täsä valheessa tarkoite on todennäköisesti saamelaismääritelmä 

tai saamelaisten nykyinen asema Suomen alkuperäisasukkaina. Tarkoitteen voi päätellä 

siitä  kontekstista,  johon  kommentti  on  kirjoitettu  eli  uutisesta,  jossa  käsitellään 

nimenomaan saamelaismääritelmää ja sen ongelmallisuutta.  Esimerkin 28 adverbiaali 

tästä asiasta  viittaa myös saamelaisten alkuperäiskansa-asemaan.  Myös esimerkki  28 

jatkaa  totuuden  ja  valheen  vastakkainasettelun  diskurssia,  sillä  ilmaus  totuuden 

paljastuminen sisältää presupposition, jonka mukaan kyseessä oleva asia on ennen ollut 

valheellinen.  Alkaa-verbi  kertoo,  että  totuuden  paljastuminen  ei  ole  vielä  täysin 

tapahtunut. Adjektiivi hyvä predikoi (VISK 2008: § 1144) sivulausesubjektia että alkaa 

totuus paljastua tästäkin asiasta.  Näin kirjoittaja osoittaa,  että on tyytyväinen siihen 

tilaan, johon asiat ovat menossa. 

Saamelaismääritelmää ja saamelaisten alkuperäiskansa-asema merkityksellistetään siis 

valheelliseksi ja epätasa-arvoiseksi jaotteluksi, mutta samalla sitä kuvataan suhteellisen 

vakiintuneella tavalla myös asiaksi,  jota tavoitellaan.  Tämä tulee implisiittisesti  ilmi, 

kun tarkastellaan saamelaismääritelmään ja saamelaisstatukseen liittyviä verbivalintoja:

(29) Kyllä ne nyt sompiolaisetkin kelpaavat saamelaisiksi. Ei niistä vain suurimmalle  
osalle  ole  myönnetty  äänioikeutta  saamelaisparlamentin  vaaleissa. Ns.
saamelaiset  saavat  itse  määritellä  ketä  he  saamelaisiksi laskevat.  Tätä  ei
etelässä  ymmärretä,  tai  ei  halutakaan  ymmärtää.  Oli  sitten  kyseessä  kuinka
oppinut  tohtori  tai  professori  hyvänsä.  (Tutkimus:  Vesivoiman  rakentaminen
vahingoitti saamelaisia, 7.12.2010) 

(30) Suomen  lappalaisista  on  tuhansia  sivuja  eri  vuosisadoilta  dokumentteja  ja
asiakirjoja.  Silti  he  eivät  kelpaa nykysaamelaisten  paljolti  Norjasta  tulleiden
muuttosaamelaisten  mukaan  saamelaiskäräjien  vaaliluetteloon.  Se  on
nöyryyttävää  ja  syrjivää.  Menettely  asettaa  nämä  "metsä-  ja  kalastaja
lappalisten"  jälkeläiset  myös  uutisvälineissä  kolmannen  luokan  ihmisiksi.  --
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Totuus ei pala tulessakaan, ei vaikka kuinka jollekkin pienelle eliitille yritetään
vaikka millä  verukkeella  sorvata  Iloa.  (KHO antoi  vaalikelpoisuuden neljälle
uudelle saamelaiselle, 28.9.2011)

(31) Kyllä saamelaiseksi pitää nostaa myös metsälappalaiset ja heidän jälkeläisensä
alkuperäisiä  Suomen  asukkaita  ei  hyväksytä  alkuperäiseksi..  ?  Kun  vale  on
tarpeeksi  hävytön  se  menee  läpi.  (Kho:n  uusi  tulkinta  saamelaisuudesta
kuohuttaa, 8.10.2011) 

(32) Vaikka  olin  porosaamelaisen  jälkeläinen  en  päässyt  vaalikelpoiseksi  vaikka
vuodet  olisivat  riittääneet.  (KHO  antoi  vaalikelpoisuuden  neljälle  uudelle
saamelaiselle, 28.9.2011)

Esimerkeissä 30 puhutaan saamelaiseksi kelpaamisesta ja esimerkissä 31 alkuperäisiksi  

hyväksymisestä.  Hyväksyä-verbillä  on  kahdenlaisia  merkityksiä:  Se  tarkoittaa  jonkin 

pitämistä  sopivana,  hyvänä,  kelvollisena  tai  oikeana.  Sillä  voidaan  tarkoittaa  myös 

jonkin virallisen elimen tahdonilmaisua;  kelpuuttamista  määrävaatimukset  täyttävänä 

(KS  s.v.  hyväksyä).  Verbivalinta ei  välttämättä  siis  kuvaa  kirjoittajan  suhtautumista 

asiaan,  vaan  se  voi  olla  pelkästään totuttu,  vakiintunut tapa  puhua  juuri 

saamelaismääritelmästä.  Esimerkeissä  esiintyvät  kelpaaminen ja  pääseminen eivät 

sisällä  yhtä  vakiintuneita merkityksiä.  Päästä-verbi  verbi  kuvaa  ehkäpä  kaikista 

eksplisiittisimmin  sitä,  että  saamelaisuutta  pidetään  pääosin  positiivisena  ja 

tavoiteltavana  asiana.  Pääsemisen,  hyväksymisen ja  kelpaamisen semantiikka  liittyy 

todennäköisesti  siihen,  ettei  saamelaisuutta  nähdä  enää  häpeällisenä.  Tämän  voi 

huomata  esimerkiksi  työni  statusdiskurssista,  jossa  saamelaisuusstatuksesta 

kamppaillaan. Ennen saamelaisstatukseen olisi kenties liitetty erilaisia verbivalintoja. 

Saamelaisuusstatuksen näkemistä tavoiteltavana asiana puoltavat myös kommenteista 

poimitut ilmaukset nostaa saamelaiseksi sekä saamelaisista käytetty nimitys pieni eliitti. 

Saamelaisuus koetaan siis jollakin tavalla ylempänä olevaksi asemaksi. Lappalaisista 

käytetty nimitys kolmannen luokan ihmiset viittaa siihen, että heitä pidetään kirjoittajan 

mukaan jollakin tavoin alempiarvoisina kuin pientä eliittiä, saamelaista ”hienostoa”. 

Työni statusdiskurssissa siis merkityksellistetään saamelaismääritelmää eli saamelaisten 

alkuperäiskansa-asemaa eri tavoin. Saamelaisten ja saamelaismääritelmän ulkopuolelle 

jäävän  väestönosan  kamppailu  kirjoittautuu  diskurssiin  varsin  eksplisiittisesti. 
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Kamppailu  alkuperäisstatuksesta  näkyy  esimerkiksi  saamelaisten  sekä  määritelmän 

ulkopuolelle  jääneen  väestönosan  nimeämisissä  sekä  saamelaismääritelmän 

uudelleenrakentamisessa. Määritelmää rakennetaan uudelleen geeni-, asutushistoria- ja 

itseidentifikaatioperustaiseksi.  Uudelleenmäärittelyn  seurauksena  saamelaisten 

nykyinen  alkuperäiskansa-asemaa tullaan  toisinaan  kieltäneeksi.  Usein 

uudelleenmäärittelyn  tulos  on  kuitenkin  se,  että  alkuperäiskansamääritelmän 

tarkoitejoukkoa  laajennetaan  koskemaan  myös  niitä,  joka  eivät  siihen  nykyisen 

määritelmän  mukaan  kuulu. Saamelaismääritelmän  uudelleenrakennettuja  perusteita 

peilaan  ILO:n  eli  YK:n  Kansainvälisen  työjärjestön  määrittelemiin 

alkuperäiskansakriteereihin, jotka uudelleenmäärittelyn seurauksena ovat vaarassa jäädä 

täyttymättä. 

Lakiin kirjatun ja voimassa olevan saamelaismääritelmän keskeistä perustetta eli kieltä 

puolestaan  merkityksellistetään  riittämättömäksi  saamelaisuusperusteeksi.  Voimassa 

olevan  saamelaismääritelmän  arvioidaan  kielen  lisäksi  perustuvan  muun  muassa 

epäluotettaviin tai  pinnallisiin tietoihin.  Itse saamelaismääritelmä merkityksellistetään 

muun  muassa  valheeksi  ja  väestöä  voimakkaasti  jakavaksi  ja  epätasa-arvoiseksi 

tekijäksi. Statusdiskurssista  voi  päätellä  saman  asian  kuin  kommenttien 

saamelaismääritelmään liittyvistä verbivalinnoista: saamelaisuus nähdään tavoiteltavana 

asiana. 

Läheskään aina diskurssin aktivoivista kommenteista ei selviä, kuka kommentin puhuja 

on.  Diskurssin kahdesta suuresta toimijasta eli lappalaisista ja saamelaisista puhutaan 

usein vain lappalaisina tai saamelaisina ilman määritteenä olevaa persoonapronominia, 

josta voisi  päätellä kirjoittajan suhteen puheena olevaan ryhmään.  Toisinaan puhujan 

positio tulee esiin esimerkiksi juuri ryhmän määritteenä olevasta persoonapronominista, 

jolla  joko  liitetään  itsensä  ryhmään  tai  määritellään  ryhmä  toisiksi  eli  ei-meihin 

kuuluvaksi.  Statusdiskurssissa  saamelaiset  eivät  ainakaan  tietoisesti  ilmennä  itseään 

puhujiksi,  vaan  äänessä  ovat  ei-saamelaiset  –  usein  lappalaiset  ja  toisinaan  myös 

tarkemmin määrittelemättömät valtaväestön edustajat. 

Diskurssini etnisen  luokittelun  kyseenalaistaminen  jatkaa  siis  selvästi  1990-luvulla 

alkanutta saamelaismääritelmää koskevaa julkista keskustelua, jonka yhtenä motiivina 
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on todennäköisesti pelko saamelaisten perinteisesti asuttamien alueiden maaoikeuksien 

palauttamisesta takaisin saamelaisille (Pääkkönen 2008: 90).
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4. YHTEISKUNNALLINEN DISKURSSI 

Yhteiskunnallisen  diskurssin  aktivoivat  ne  aineistoni  kommentit,  joissa  saamelaisia 

merkityksellistetään  suhteessa  yhteiskuntaan.  Kielitoimiston  sanakirja  määrittelee 

yhteiskunnan ihmisyhteisöksi sosiaalisena, (valtioksi,  kunniksi  ym.)  järjestyneenä  

kokonaisuutena  (s.v. yhteiskunta). Yhteiskuntaa  ei  kuitenkaan  ole  aina  helppo 

määritellä,  ja  esimerkiksi  julkisessa  keskustelussa  ja  arkipäivän  kielenkäytössä  sitä 

määritellään  milloin  mitenkin  (Kangas  2001:  10,  19). Omassa  työssäni  viittaan 

yhteiskunnallisella  diskurssilla  valtioon  ja  sen  instituutioihin,  organisaatioihin  ja 

oikeuksiin sekä saamelaisiin näiden jäseninä. 

Olen  jakanut  yhteiskunnallisen  diskurssin  kolmeen  aladiskurssiin,  joista  kaksi 

ensimmäistä  merkityksellistävät  saamelaisia  suhteessa  valtioon  ja  yhteiskunnan 

jäseniin: toisessa aladiskurssissa saamelaiset nähdään taakkana ja toisessa sorrettuina. 

Keskeistä  on  se,  miten  saamelaisia  merkityksellistetään  suhteessa  valtioon  ja  sen 

antamiin  oikeuksiin.  Diskursseissa  on  oleellista  myös  se,  millaisina  yhteiskunnan 

jäseninä  saamelaiset  nähdään  ja  millainen  on  heidän  suhteensa  muihin  ihmisiin 

nimenomaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna.  Siinä missä statusdiskurssin 

toimijoita  olivat  pääosin  ainoastaan  saamelaiset  ja  lappalaiset,  ei  yhteiskunnallisen 

diskurssissa  ole  nähtävissä  yhtä  selkeää  toimijajakoa.  Saamelaistoimijoiden  lisäksi 

diskurssissa  kuuluu  moniääninen  enemmistö. Kolmanneksi  aladiskurssiksi  olen 

erottanut  maaoikeusdiskurssin,  jossa  argumentoidaan  saamelaisten  maaoikeuksien 

puolesta ja niitä vastaan.

Diskurssin  aktivoivia  kommentteja  on  yhteensä  124,  mikä  tekee  siitä  kommenttien 

määrällä mitattuna työni suurimman diskurssin. Yhteiskunnallisen diskurssin aktivoivat 

kommentit  ovat  jakautuneet  28  uutisen  alle,  kun  taas  esimerkiksi 

alkuperäiskansadiskurssi  aktivoituu  ainoastaan  kymmenessä  uutisessa. 

Yhteiskunnallinen  diskurssi  aktivoituu  useimmin  uutisissa EN:  Saamelaisten 

maaoikeudet  kuntoon!  (19  kommenttia),  Yk-raportti  moittii  Suomea  saamelaisten  

maaoikeuksien  puutteista  (14  kommenttia),  Tutkimus:  Vesivoiman  rakentaminen 

vahingoitti  saamelaisia  (yhdeksän kommenttia),  Eu-parlamentti:  Suomenkin  

ratifioitava alkuperäiskansojen ILO-sopimus (yhdeksän kommenttia)  sekä  Ministeriö  
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patistaa hallitusta saamelaisasiassa (seitsemän kommenttia)  ja  Saamelaisasiat esillä  

hallitusneuvotteluissa (seitsemän  kommenttia).  Lopuissa  22  kommentissa  diskurssi 

herää tasaisesti  niin,  että  diskurssin  aktivoivia  kommentteja  on jokaisessa  uutisessa 

yhdestä kuuteen. 

Uutiset,  joissa  luokittelin  olevan  eniten  yhteiskunnallisen  diskurssin  herättäviä 

kommentteja, liittyivät kaikki tavalla tai toisella saamelaisten oikeuksiin. Uutisten  EN: 

Saamelaisten  maaoikeudet  kuntoon!,  Yk-raportti  moittii  Suomea  saamelaisten  

maaoikeuksien puutteista ja Eu-parlamentti: Suomenkin ratifioitava alkuperäiskansojen  

ILO-sopimus voi  otsikonkin  perusteella  nähdä  liittyvän  saamelaisten  maaoikeuksiin. 

Myös  Ministeriö  patistaa  hallitusta  saamelaisasiassa  -uutinen  liittyy  saamelaisten 

maaoikeuksiin,  sillä  siinä  uutisoidaan  ulkoministeriön  kansainvälisten  asioiden 

neuvottelukunnasta, joka on patistanut hallitusta ratifioimaan ILO-sopimuksen. Myös 

uutisissa  Saamelaisasiat  esillä  hallitusneuvotteluissa  ja  Tutkimus:  Vesivoiman 

rakentaminen  vahingoitti  saamelaisia  sivutaan  saamelaisten  oikeuksia,  sillä 

ensimmäisessä uutisessa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi linjaa, 

että  saamelaisten  oikeudellista  asemaa  pitäisi  parantaa.  Jälkimmäisessä  uutisessa 

puolestaan referoidaan tutkimusta, jonka mukaan saamelaisia vesivoiman rakentaminen 

on  vahingoittanut  saamelaisten  yhteiskuntaa  ja  luontaistaloutta  Sodankylässä. 

Tutkimuksen mukaan saamelaisten oikeuksia on siis  toisin sanoen poljettu  tai niistä ei 

ole  välitetty.  Onkin  varsin  oletuksenmukaista,  että  saamelaisten  oikeuksiin  selvästi 

liittyvät uutiset aktivoivat eniten yhteiskunnalliseen diskurssiin liittyviä kommentteja. 

Loput  22  uutista  liittyvät  varsin  laaja-alaisesti  erilaisiin  saamelaisaiheisiin  aina 

kulttuurikeskus  Sajoksesta  kaupunkisaamelaisuuteen  ja  suunnitteilla  olevaan  Levin 

kansainväliseen saamelaiskylään,  jonka tarkoituksena on esitellä saamelaista kulttuuria 

matkailijoille.  Saamelaiskylähanke  kuuluu  UNESCO:n  kansainväliseen 

kulttuurikylähankkeeseen. Diskurssien aktivoivien kommenttien  suuresta lukumäärästä 

sekä  niiden  hajaantumisesta  lähes  kolmenkymmenen  uutisen  alle  voi  päätellä,  että 

saamelaisten asema yhteiskunnassa herättää paljon keskustelua. 
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4.1. Saamelaiset yhteiskunnan taakkana ja lemmikkeinä

Diskurssissa saamelaisten suhde valtioon ja muihin yhteiskunnan  jäseniin  on pääosin 

mustavalkoinen:  saamelaiset  nähdään  yhteiskunnan  lemmikkeinä  ja  samalla 

yhteiskunnallisena taakkana tai vastakohtaisesti sorrettuna alkuperäiskansana. Diskurssi, 

jossa saamelaisia merkityksellistetään yhteiskunnan taakkana ja lemmikkeinä, kirjoittuu 

aineistoon kauttaaltaan eksplisiittisesti.

Diskurssi,  jossa  saamelaiset  nähdään  yhteiskunnan  lemmikkeinä, aktivoituu  muun 

muassa niissä  kommenteissa,  joissa  käsitellään  saamelaisten  saamia  avustuksia  tai 

oikeuksia. Keskeistä diskurssissa on nimenomaan se, että saamelaisten koetaan saaneen 

enemmän tai  parempia  oikeuksia  tai  avustuksia  kuin  ei-saamelaisten  tai  se,  etteivät 

saamelaiset kirjoittajan mielestä ansaitsisi niitä oikeuksia, joita kirjoittaja väittää heillä 

olevan. Myös Seija Tuulentie (2001: 219) on todennut, että saamelaiset nähdään usein 

lainsäädännöllisesti etuoikeutettuina. Seuraava on varsin selkeä esimerkki kommentista, 

jossa diskurssi aktivoituu:

(33) Saamelaisten"  höösäykseen  täysin  kyllästynyt.  Voisivat  mennä  vaikka
Päiväntasaajalle riviin metrin välein ja jäädä sinne. Eikö ihmiset ymmärrä, että
kaikki  saamelaiset  osaavat  Suomea  ja  asuvat  muualla  kuin  Lapissa  yleensä
pääkaupunkiseudulla,  joten  heidän  kirjoituksiaan  ei  tarvitse  ottaa  totena.
(Tutkimus: Vesivoiman rakentaminen vahingoitti saamelaisia 7.12.2010)

Kommentin  verbi  höösätä tarkoittaa  touhuamista  ja  tarpeetonta  tai  tehotonta 

hääräämistä.  Verbi  tässä  merkityksessään ei  sovi  kontekstiinsa,  joten  kirjoittajan voi 

olettaa tarkoittavan äänneasultaan  läheistä  hyysätä-verbiä,  joka  merkitsee  liiallista 

huolehtimista.  Kommentista  tulee  siis  varsin  eksplisiittisesti  ilmi,  että  saamelaisista 

huolehditaan kirjoittajan mielestä liikaa. Kommentista ei kuitenkaan tule ilmi, kuka tai 

mikä  saamelaisia  höösää,  vaan höösäyksestä  puhutaan yleisesti  teonnimenä,  jolle  ei 

esimerkissä anneta suorittajaa. Kommentissa on myös vahva, negatiivinen saamelaisiin 

kohdistuva kannanotto: Voisivat mennä vaikka Päiväntasaajalle riviin metrin välein ja  

jäädä  sinne.  Voida-verbin  monikkotaivutus  viittaa  todennäköisesti  edellisessä 

virkkeessä  esiintyviin  saamelaisiin.  Negatiivinen  kannanotto  vahvistuu  seuraavassa 

virkkeessä, jossa ihmisiä kehotetaan suhtautumaan epäillen saamelaisten kirjoituksiin: 
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heidän  kirjoituksiaan  ei  tarvitse  ottaa  totena.  Lause  sisältää  presupposition,  jonka 

mukaan kirjoituksiin on syytä suhtautua pikemminkin valheellisina. 

Niin sanottu hyysäysdiskurssi aktivoituu myös kommentissa 34:

(34) Saamelaiskäräjät tulisi lopettaa toimielimenä, koska se eriarvoistaa kansaa ja
luo  vain  kitkaa  ihmisten  välille.  Saamelaiset  pärjäävät  nyky  yhteiskunnassa
aivan  normaalina  ihmisinä,  eivätkä  tarvitse  omaa  holhousjärjestelmää
erityisoikeuksineen. (Saamelaiskäräjille tulossa sukupolvenvaihdos, 12.8.2011)

Kommentissa  tulee ilmi,  että  saamelaisilla  on  kirjoittajan  mukaan  erityinen  asema 

yhteiskunnassa.  Tämä  selviää  lauseesta  eivätkä  tarvitse  omaa  holhousjärjestelmää 

erityisoikeuksineen,  jonka  sisältämän  presupposition  mukaan  saamelaisilla  sellainen 

kuitenkin  jo  on. Omalla  holhousjärjestelmällä  tarkoitetaan   ainoastaan  saamelaisten 

huolenpitoon  keskittyneitä  organisaatioita,  rakenteita,  toimintatapoja  tai  metodeja, 

joihin sisältyvät myös saamelaisten oikeudet. Myös lause  saamelaiset pärjäävät nyky  

yhteiskunnassa  aivan  normaalina  ihmisinä  antaa  ymmärtää,  etteivät saamelaiset  ole 

kirjoittajan  tarkoittamia  normaaleita  ihmisiä.  Tästä  kertoo  predikatiiviadverbiaalin 

essiivisija  normaalina  ihmisinä,  jonka  voi  tulkita  tarkoittavan  pikemminkin 

saamelaiset-subjektin roolia tai tehtävää kuin sitä, mitä subjekti todellisuudessa on. 

Myös  kommentti  35 kertoo  selkeästi,  että  kirjoittaja  näkee  saamelaiset  eräänlaisina 

yhteiskunnan lemmikkeinä: 

(35) Mikä  on  tämä  tällainen  kansainvälisten  ihmisoikeusasiain  neuvottelukunta.
Taitaa olla  samanlainen  keksintö  kuin  pohjoismainen  saamelaisneuvosto,  vai
mikä  se  olikaan.  Hienoja  nimiä  keksivät  nämä  saamelaissivistyneistön,
maisterikoulutuksen  saaneet,  valtion  palkalla  elävät  virkamiehet.  Eihän  sitä
tarvitse  muuta  kuin  oikein  heittäytyä  saamelaiseksi,  niin  jonkunlaisen
saamelaisviran  sitä  saa  täydellä  valtion  palkalla.  Saamelaiset  eivät  ole
mitenkään huonommassa asemassa kuin muutkaan lappilaiset. Mutta kun oikein
ruikuttavat,niin löytyyhän niitä hölmöjä lapinhulluja eteläläisiä, joihin uppoaa
kaikenlainen  valhe  täydestä.  (Ministeriö  patistaa  hallitusta  saamelaisasiassa,
4.6.2010)

Esimerkissä 35 yhteiskunnan lellimismuotona ja saamelaisten erikoisoikeutena pidetään 
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valtion virkaa, jonka saa, kun oikein heittäytyy saamelaiseksi. Pätevyydestä tai muista 

työnhaussa  oleellisista  seikoista  ei  mainita  mitään,  eikä  niitä  vaaditakaan,  sillä 

kirjoittajan mukaan pelkkä saamelaisuus riittää.  Etuoikeutettujen saamelaisten lisäksi 

esimerkin toimijoita ovat  muut lappilaiset,  joihin saamelaisten asemaa verrataan, sekä 

hölmöt lapinhullut eteläläiset, jotka uskovat saamelaisten kaikenlaisia valheita. 

Lisää saamelaisten erityisoikeuksien muotoja on lueteltu esimerkissä 36:

(36) Muista  Original  myös,että  paljon  on  tehty  saamelaisten  hyväksi.On koltta  ja
porotilat on niin sanottuja kieli pesiä on jaettu rahaa saamelaisten kulttuurin
harrastamiseen.On niin paljon autettu,että uskallampa väittää ettei  siinä pari
haudan  aukasua  ole  mitään.  (Saamelaiskäräjille  tulossa  sukupolvenvaihdos,
12.8.2011)

Kommentin mukaan koltta ja porotilat – mitä niillä tarkoitetaankaan –, kieli pesät sekä 

rahan  jakaminen  saamelaisten  kulttuurin  harrastamiseen  ovat  niitä  muotoja,  joilla 

saamelaisia  on  autettu.  Auttamiseen  ja  heidän  hyväksensä  tekemiseen  liittyy 

partitiiviobjekti ja määränilmaus paljon, joka ilmaisee, ettei auttamisen määrä ole ollut 

vähäinen (VISK 2008: § 902). Esimerkissä varsinaisen auttajan ilmaiseminen vältetään 

käyttämällä passiivia:  on tehty, on autettu.  Auttamismuodot, esimerkiksi kielipesät ja 

avustusten jakaminen, ovat kuitenkin valtion ja kuntien vastuulla, joten etuoikeuksien 

antajana  voidaan  pitää  erilaisia  yhteiskunnallisia  instituutioita.  Mielenkiintoista 

esimerkissä  on  se,  että  saamelaisten  valtiolta  saamilla  avustuksilla  ja  muilla  avuilla 

oikeutetaan  saamelaisten  muinaisten  hautojen  aukaisu:  On  niin  paljon  autettu,että  

uskallampa väittää ettei siinä pari haudan aukasua ole mitään.  Kieltomuotoisen  olla-

verbin  sekä  kieltomuodon  kanssa  esiintyvän  mitään-adverbin  yhdistelmä  [ei]  ole  

mitään voi tulkita tarkoittavan suurin piirtein samaa kuin ilmauksen ei merkitse mitään. 

Hautojen  aukaiseminen  saadaan  näyttämään  merkityksettömältä  asialta,  pikkujutulta, 

käyttämällä vähättelevää määränilmausta pari. 

Sen  lisäksi,  että  saamelaisten  ajatellaan  saavan  erityisiä  oikeuksia  ja  apuja 

yhteiskunnalta,  nähdään heidät  myös yhteiskunnan ja veronmaksajien taakkana,  jopa 
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ongelmana. Taakkana oleminen aiheutuu juuri oikeuksista ja avuista, joita saamelaisten 

ajatellaan  saavan. Vähemmistöille  annettavien  oikeuksien  katsotaan  toisinaan  olevan 

suoraan pois  enemmistöltä  (Tuulentie  2001:  162),  mikä  tässä  näkyy usein  yhteisten 

verorahojen  menetyksen  pelkona.  Kommentissa  37 suomalaisen  työntekijä  ja 

veronmaksaja  representoidaan  henkilönä,  joka  joutuu  suoraan  omasta  tilipussistaan 

maksamaan muiden ihmisten kuluja: 

(37) On muuten suomalainen duunari ja veronmaksaja lujilla: ensin pitää maksaa
kreikkalaisten ja  portugalilaisten  törsäilyt.  Kun  sitten  lisäsksi  omassa
maassakin  on  ryhmä  joka  on  etuoikeutettu  erityisetuuksiin  varsin  vähäisellä
veronmaksuun  osallistumisella.  (EN:  saamelaisten  maaoikeudet  kuntoon,
14.4.2011)

Euroopan Unioni  on vuonna 2012 joutunut  auttamaan Kreikkaa ja Portugalia  niiden 

huonossa  taloustilanteessa.  Suomikin  on  osallistunut  rahallisesti  maiden  tukemiseen. 

Esimerkissä 37 kreikkalaisten ja portugalilaisten toimintaa kuvataan frekventatiivisella 

verbillä törsäillä, jonka ei-frekventatiivinen muoto törsätä merkitsee rahan tuhlaamista. 

Kommentissa  saamelaiset  rinnastetaan  törsäileviin  kreikkalaisiin  ja  portugalilaisiin, 

mikä  tulee  ilmi  muun  muassa  maa-substantiiviin  liitetystä  -kin-liitepartikkelista:  se 

ilmaisee,  että  muuallakin,  kontekstista  päätellen  juuri  Kreikassa  ja  Portugalissa,  on 

saamelaisiin  rinnastettavia  tuhlailevia ryhmiä.  Kreikkalaisten,  portugalilaisten  ja 

saamelaisten  lisäksi  esimerkissä  toimii  myös suomalainen duunari  ja  veronmaksaja, 

joka tuhlailevien ryhmien vuoksi on lujilla eli tukalassa tilanteessa. Kommentissa myös 

todetaan  eksplisiittisesti,  että  saamelaiset  eivät  maksa  veroja  yhtä  paljon  kuin  muut 

Suomessa  asuvat,  mikä  selviää  ilmauksesta  varsin  vähäisellä  veronmaksuun 

osallistumisella.

Jo esimerkistä 37 voi varsin eksplisiittisesti lukea saamelaisten ja suomalaisen duunarin  

ja  veronmaksajan välisen  vastakkainasettelun.  Aineistossa  rakentuu kuva,  jossa 

veronmaksajat  kustantavat  saamelaisten  saamat  kalliit  avustukset,  erityisedut  ja 

-oikeudet.  Näin  saamelaiset  suljetaan  veronmaksajien  ryhmän  ulkopuolelle  omaksi 

ryhmäkseen.  Joissakin  kommenteissa  ilmaistaan  eksplisiittisesti  myös,  etteivät 

saamelaiset tee mitään saamiensa etuuksien eteen. Keskustelu ja uutisointi saamelaisten 
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saamista valtionavustuksista ja -eduista ei sinällään ole uusi. Esimerkiksi  Viivi Halme 

on  pro  gradussaan  todennut,  että  Kalevan saamelaisia  koskevissa  uutisissa  toistuva 

teema  oli  saamelaisten  saamat  valtionavustukset  ja  -palkinnot  (Halme  2011:  77). 

Veronmaksajien ja saamelaisten vastakkainasettelu näkyy myös esimerkissä 38. 

(38) Voi  älytön!!  mitää  muuta keksivät?? ja  kuka maksaa?? me veronmaksajat!! 
(Saamelaisarkistolle työntekijä, 5.12.2011)

Esimerkissä 38 vastakkainasettelu on selkeä. Uutisessa, johon kommentti on kirjoitettu, 

kerrotaan  saamelaisarkistosta,  jolle  on  palkattu  yksi  työntekijä.  Uutisen  asiasisältöä 

kommentoidaan älyttömäksi. Kysymysmuotoinen virke mitää muuta keksivät?? yleistää 

monikkomuotoisella verbitaivutuksellaan kysymyksen koskemaan joukkoa ihmisiä  eli 

kontekstista päätellen juuri saamelaisia. Käyttäessään monikon kolmannen persoonan 

mukaista verbitaivutusta  keksivät  kirjoittaja  jättää suoraan itsensä pois siitä joukosta, 

jota  hän  tarkoittaa.  Sen sijaan  hän samastaa  itsensä  eksplisiittisesti  esimerkin  toisen 

toimijan eli  veronmaksajien ryhmään persoonapronominilla  me.  Esimerkki siis varsin 

eksplisiittisesti ilmaisee saamelaisten ja veronmaksajien välisen vastakohta-asetelman, 

jossa saamelaiset tekevät jotakin älytöntä, jonka veronmaksajat joutuvat kustantamaan. 

Esimerkissä 39 tulee esiin se, että syyt vastakkainasettelun syntymiseen ovat aineistossa 

nimenomaan taloudelliset. Esimerkin sisäinen talousdiskurssi tulee esiin muun muassa 

sanastoanalyysillä, sillä kalleus, menoerä, säästöt, maksaminen ja verovarat aktivoivat 

talousdiskurssin:

 

(39) Kallliiksi  tulee tämä vähemmistöjen kulttuurin hoitaminen tällaisten palatsien
rakentamisen myötä. Sajos on toimineen jatkuva menoerä yhteiskunnalle ja sen
tarpeellisuudesta  voidaan varmaan olla  monta  mieltä.  Valtio  hakee  säästöjä,
mutta kulttuuritoimiin riittää rahaa ja sen varjolla  luotaviin
suojatyöpaikkoihin.  Toimintaan  pyöritetään  verovaroin,  niin  silloin  ei
taloudellista  vastuutaei  ole  kenelläkään  eli  maksoi  mitä  maksoi,  niin  kansa
maksaa. (Sajos avataan loppiaisen jälkeen, 30.12.2011)

Esimerkeissä 40 ja 41 näkyy jälleen eksplisiittisesti ns. veronmaksajan ja saamelaisten 

välinen vastakkainasettelu.
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(40) Täytyyhän myös muistaa,että ei Suomen valtio aina ole riistänyt saamelaisia. On
annettu porotilat ja siihen kuuluvat metsät. On annettu paljon erikois vapauksia
mistä  tavallinen  kansalainen  ei  ole  ikinä  kuullutkaan.  Ei  mikään  muu  maa
maailmassa  ole  kohdellut  ”alkuperäiskansaa",  niin  hyvin  kuin
Suomi.Mietitäämpä  mitä  nämä  saamelaiset  ovat  antaneet  Suomelle,no  ei
mitään,tai  no  joo  onhan  ne  leveät  värivyöt  leukuineen  ilmestyneet  
suomalaistenkin  uumille (Tutkimus:  Vesivoiman  rakentaminen  vahingoitti
saamelaisia, 7.12.2010)

(41) Taitaa kolahtaa pitkässä juoksussa epädemokraattinen käytös omaan nilkkaan.
Saamelaiset eivät  näköjään  tarvitse  edunvalvojia  ja  miksi  pääväestö
verotuloillaan moiseen pelleilyyn  suostuu.  Normaalin  valtaväestön  piiriin  ja  
samoille  oikeuksille  vain  koko  "tokka".  Tällaiset  epädemokraattiset
tuplaorganisaatiot  eivät  kuulu  tähän  päivään. (Ulosmarssi  keskeytti  
Saamelaiskäräjät, 11.10.2010) 

Vastakkainasettelu  saamelaisten  ja  tavallisen  kansalaisen  välille  esimerkissä  40 

rakentuu jälleen erityisoikeuksien kautta. Saamelaiset esiintyvät passiivisena ryhmänä, 

jolle on annettu erikois vapauksia. Syntaktisesti saamelaiset eivät ole antamisen objekti, 

mutta  semanttisesti  he  ovat  kyseisen  toiminnan  kohde.  Riistämisen  ja  kohtelemisen 

objekteja saamelaiset ovat myös syntaktisesti. Saamelaiset representoidaan esimerkissä 

siis ryhmänä, jotka kyllä saavat, mutta eivät itse anna mitään takaisin, kuten esimerkissä 

eksplisiittisesti  ilmaistaan:  Mietitäämpä  mitä  nämä  saamelaiset  ovat  antaneet  

Suomelle,no  ei  mitään.  Saamelaisten  sulkeminen  ns.  tavallisten  veronmaksajien 

ulkopuolelle  käy eksplisiittisesti  ilmi  esimerkistä  41:  miksi  pääväestö  verotuloillaan 

moiseen  pelleilyyn  suostuu.  Substantiiviin  verotulot  liitetty  possessiivisuffiksi  -an 

paljastaa,  että  verotulojen  ajatellaan  olevan  nimenomaan  lauseen  subjektin  eli 

pääväestön  omaisuutta.  Lienee  myös  todennäköistä,  ettei  pääväestön  piiriin  lasketa 

saamelaisia,  jotka  yleisesti  mielletään  Suomessa  vähemmistöksi.  Esimerkeissä 

toimijoina  ovat  saamelaisten  lisäksi  siis  erilaiset  valtaväestön  kuuluvat  äänet,  kuten 

vaikkapa tavallinen  kansalainen  ja normaali  valtaväestö.

Muutamissa aikaisemmissakin aineistoesimerkeissä (esimerkit 37 ja 38) saamelaiset on 

representoitu ryhmänä, jotka saavat, mutteivät anna mitään takaisin. Näin tehdään myös 

esimerkissä  42,  jossa  saamelaiset  representoidaan  valtion  eläteiksi  aineistoesimerkin 
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viimeisessä virkkeessä:

(42) Ei ole mitään syytä pyytää anteeksi. Aika on ollut silloin sellainen. Miksi palata
400v  taakse  päin.  Pitäisikö  ruotsalaisten  pyytää  suomalaisilta  anteeksi,  kun
aikoinaan  käännyttivät  suomalaiset  pakanat  kristin  uskoon?  Mielestäni
saamelaiset saisivat kiittää suomalaisia siittä, että saavat asua suomessa.Saavat  
olla  asukkaina  maailman parhaassa  valtiossa  tekemättä  itse  asialle  mitään. 
(Kirkko aikoo pyytää anteeksi saamelaisilta, 14.10.2010)

Esimerkissä  on  mielenkiintoista  myös  se,  millaisiksi  saamelaisten  ja  suomalaisten 

väliset  valtasuhteet  kuvataan.  Esimerkissä  esiintyvällä  saada-verbillä  on  useita 

merkityksiä.  Kahdessa viimeisessä virkkeessä verbiä käytetään ilmaisemaan, että jokin 

on sallittua  ja  luvallista  ja  sopivaa:  saavat  asua suomessa  ja  saavat  olla  asukkaina 

maailman parhaassa valtiossa. Saamelaisten siis sallitaan asua Suomessa. Saada-verbiä 

avaamalla  voi huomata,  että  sen ilmaisevan tekemisen osapuoliin  liittyy tietynlainen 

hierarkia:  on niitä, jotka sallivat ja niitä, joille sallitaan.  Enemmän valtaa on ryhmällä, 

joka  voi  antaa  toiselle  ryhmälle  luvan  tehdä  jotakin.  Näin  esimerkissä  näkyy 

valtasuhteiden lisäksi myös jaottelu meihin ja muihin. 

Vaikka suurimmaksi osaksi  diskurssissa  huolehditaan siitä, että saamelaiset kuluttavat 

niin  sanotun tavallisen  veronmaksajan  varoja,  on  diskurssissa  myös  kommentteja, 

joiden  mukaan  veroeurot  menevät  hyvään  tarkoitukseen.  Esimerkissä  43  on 

huomioitavaa myös se, että siinä puhutaan veronmaksajan äänellä. Yleisesti diskurssissa 

puhutaan  toimijoista  etäännyttävästi  kolmannessa  persoonassa  niin,  ettei  puhuja  ota 

kantaa siihen, mihin ryhmään hän itse kuuluu. Esimerkissä 43 sen kirjoittaja kuitenkin 

liittää itsensä veronmaksajien ryhmään: 

(43) Meitä  on  aika  monta  veronmaksajaa,  jotka  mieluusti  kustannamme  tämän  
työtekijän palkan. Arvokasta työtä jälkipolville. Ihan tällä samalla tavalla ne  
kaikki  maailman arkistot  on aina perustettu.  (Saamelaisarkistolle  työntekijä,  
5.12.2011) 

(44) Maksan mielelläni. (Saamelaisarkistolle työntekijä, 5.12.2011)
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Diskurssissa  saamelaiset  representoidaan  yhteiskunnan  lemmikeiksi  sekä 

veronmaksajien  taakaksi,  mikä  johtaa  joissakin  kommenteissa  vähemmistön  ja 

enemmistön  väliseen  hierarkiakäsitykseen,  jossa  enemmistön  katsotaan  olevan 

vähemmistöä sorretumpi osapuoli. 

(45) Juuso, nyt faktat pöytään ja todistus aineistot esiin. Älä käy väittämään asioista
mitä et  tiedä/hallitse.  Sano yksikin esimerkki  missä saamelaisten  etuuksia  on
poljettu? Saattaapi olla toisin päin se etujen polkeminen. Lue myös historian
kirjat uudestaan, ja paina vuosiluvut 1870- 1890.  (Saamelaisasiat  esillä
hallitusneuvotteluissa, 20.5.2011)

Esimerkissä  enemmistön  etujen  polkemiseen  viitataan  varovasti  käyttämällä 

modaaliverbiä saattaa, joka ilmaisee episteemistä mahdollisuutta (VISK 2008: § 1562). 

Adverbiaalilausekkeella  toisin päin  poljetun ja polkijan roolit kehotetaan kääntämään 

ylösalaisin.  Etujen  polkijaa  ei  kuitenkaan  paljasteta,  vaan  käytetään  verbin 

passiivimuotoa  on  poljettu,  joka  häivyttää  tekijän.  Perinteisesti  saamelaisen 

vähemmistön ja valtaväestön suhteista on totuttu ajattelemaan eri tavalla, ja esimerkiksi 

tutkija  Rauna  Kuokkanen  pitää  saamelaisiin  kohdistuneita  käytänteitä  jopa 

kolonialistisina. Hän näkee kolonialismin käsitteiden jatkuvan yhteiskunnassa edelleen. 

(Kuokkanen 2007:  142). Kuten myös esimerkistä  45 voi  huomata,  enemmistöistä  ja 

vähemmistöistä puhuttaessa ei siis ole aina itsestään selvää, että enemmistöä pidettäisiin 

sortajina  ja  vähemmistöä  sorrettuina.  Tuulentien  väitöskirjan  aineistossa  eli 

saamelaislakiehdotuksiin annetuissa puheenvuoroissa ilmaistiin varsin selvästi, että aina 

sorrettuina  ei  pidetä  saamelaisia,  vaan  enemmistöasemassa  olevia  suomalaisia. 

Lakiehdotuksia pidettiin jopa  rotusyrjintänä,  jonka metaforana käytettiin apartheidia: 

perusväestön jättämistä muukalaisiksi omilla asuinalueillaan. (Tuulentie 2001: 219.)

4.2. Saamelaiset sorrettuina

Yhteiskunnallisen  ylädiskurssin  toisessa  aladiskurssissa  saamelaiset 

merkityksellistetään  sorrettuina.  Saamelaisten  merkityksellistäminen  tapahtuu 

diskurssissa  nimenomaan  suhteessa  valtioon  ja  sen  antamiin  oikeuksiin. Tässä 
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diskurssissa  ei  edellisen  diskurssin tapaan  ole  niin  keskeistä  se,  miten  saamelaisia 

merkityksellistetään  suhteessa  muihin  yhteiskunnan  jäseniin,  vaan  painopiste  on 

nimenomaan  valtion  ja  saamelaisten  suhteissa,  jolloin  diskurssin  toimijoita  ovat 

useimmiten juuri saamelaiset ja Suomen valtio. 

Niin  sanottu sortodiskurssi  on  monin  tavoin  päinvastainen  kuin  diskurssi,  jossa 

saamelaisia merkityksellistetään yhteiskunnan taakkana ja sen lemmikkeinä. Aiemmassa 

diskurssissa valtion toimet nähdään täysin eri näkökulmasta, sillä siinä valtion ajatellaan 

suosivan  saamelaisia,  kun  taas  sortodiskurssissa  valtion  katsotaan  kohdelleen  tai 

kohtelevan saamelaisia epäoikeudenmukaisesti. Sortodiskurssissa keskeistä on siis myös 

se, että saamelaisten ajatellaan tai ajateltiin olevan huonommassa asemassa kuin muut 

yhteiskunnan jäsenet, kun taas aikaisemmassa diskurssissa saamelaisten asema nähtiin 

muita  parempana.  Tästä  saamelaisten  oletetun  huonosta  asemasta  johtuen 

sortodiskurssista  on  luettavissa  vaatimus  saamelaisille  annettaviin  lisäoikeuksiin. 

Aiemmassa  niin  sanotussa hyysäysdiskurssissa  saamelaisille  ei  taas  haluttu  antaa 

lisäoikeuksia. 

Diskurssin  vastapuolet,  eli  saamelaiset  ja  valtio,  hahmottuvat  hyvin  muun  muassa 

esimerkissä 46:

(46) On ehdottoman tärkeää,että menneitä tässä tässä tapauksessa kaivellaan niin
paljon,  että  asia  selviää.  valtiovalta  on  ilmeisesti  käyttänyt  törkeän
diktaattorimaisia  otteita  ahneen  Kemijoki  oy:n  avustuksella  saamelaisia
vastaan.  Saamelaiset  ansaitsevat  oikeutta  sekä  mahdollisia  korvauksia
(Tutkimus: Vesivoiman rakentaminen vahingoitti saamelaisia, 7.12.2010)

Kommentin vastapuolina ovat siis valtiovalta ja saamelaiset. Valtion toimien välikätenä 

toimii kommentissa Kemijoki Oy, jota kuvaillaan Kemijoki Oy:n omilla verkkosivuilla 

Suomen merkittävimmäksi vesivoiman ja vesivoimaan liittyvien palvelujen tuottajaksi 

(Kemijoki  Oy:n  verkkosivut  13.3.2013).  Sen  lisäksi,  että  kommentista  hahmottuvat 

hyvin diskurssin vastapuolet,  tulee eksplisiittisesti  ilmi myös,  millainen  vastapuolten 

välinen suhde on:  valtiovalta on ilmeisesti käyttänyt törkeän diktaattorimaisia otteita  

ahneen  Kemijoki  oy:n  avustuksella  saamelaisia  vastaan.  Virkkeessä  syntaktinen 

subjekti on valtiovalta.  Saamelaiset ovat puolestaan virkkeen semanttinen kohde, joita 

vastaan subjektin käyttämät diktaattorimaisen törkeät otteet kohdistuvat. Substantiivista 
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johdettu  diktaattorimainen  viittaa itsevaltaisiin,  määräileviin  tapoihin  toimia. 

Adjektiivia vahvistetaan lisäksi intensiteettisanalla  törkeän  (VISK 2008: §  666). Näin 

saamelaisten ja valtion välisten suhteiden laatu ei jää epäselväksi, vaan kommentissa 

selvästi todetaan valtion kohdelleen saamelaisia huonosti. 

Myös esimerkeissä 47 valtion katsotaan kohdelleen tai kohtelevan saamelaisia huonosti:

(47) En ihmettele, että YK:lta tulee moitteita. Kyllähän Suomen valtion toiminta on
erittäin  heikkoa.  Minäkin  moitin.  Antaisin  saamelaisille  vaikka  itsehallinnon
Oulun  pohjoispuolella  ja  me  suomalaiset  olisimme  maahanmuuttajia  heidän
alueellaan. Nyt valtio ei tue kunnolla kieltä ja  myy  saamelaisilta  riistetyt  maat
kaivosyhtiöille ottaen hyödyn itselleen. (Yk-raportti moittii Suomea saamelaisten 
oikeuksien puutteista, 14.1.2011)

Esimerkissä  47 valtion  ja  saamelaisten  suhteen  laatu  tulee  eksplisiittisesti  ilmi 

virkkeessä  Kyllähän  Suomen  valtion  toiminta  on  erittäin  heikkoa,  jossa 

adjektiivipredikatiivi  erittäin  heikkoa  luonnehtii  Suomen  valtion  toimintaa. 

Konkreettisina  esimerkkeinä  huonosta  kohtelusta  esimerkissä  mainitaan  kaksi  asiaa: 

kielen  puutteellinen  tukeminen  sekä  saamelaisten  maiden  riistäminen ja  niistä  saatu 

hyöty.  Näin  kommentissa  herää  myös  maaoikeusdiskurssi.  Kommentissa  on 

huomionarvoista myös persoonapronomini me, jolla puhuja liittää itsensä suomalaisiin.  

Se, että saamelaisia merkityksellistetään sorrettuina, herättää diskurssissa vaatimuksen 

saamelaisille  annettaviin  oikeuksiin  ja  toiveen  heidän  huonona  pidetyn  tilanteensa 

korjaamiseen. Tämä näkyy muun muassa kommenteissa 48 ja 49:

(48) Tämä on tärkeä tutkimus. On järkyttävää, miten valtio on kohdellut saamelaisia.
Kiitos tästä tutkimuksesta. Ja valtion syytä miettiä, miten voi korjata väärydet ja  
vahvistaa  saamelaiskulttuuria  tulevaisuudessa.  (Tutkimus:  Vesivoiman
rakentaminen vahingoitti saamelaisia, 7.12.2010)

(49) Saamelaiset  kuuluvat  Suomen  alkuperäiskansaan,  ainoaan  sellaiseen.
Ihmetyttää  suomalaisten  asenteet  ja  valtiovallan  suhtautuminen  heihin.  Ne
näkyvät  näissäkin  kommenteissa.  Moittimatta  suomenruotsalaisten  kohtelua
olisi  vähintään  kohtuullista,  että  valtio  hyväksyisi  ja  tukisi  saamelaisten
oikeuksia  ja  kulttuuria  todella,  eikä  vain  puheissa.  Rahaa  tarvittaisiin  vain
murto-osa, mutta sitä ei saamelaisten oikeuksien hyväksi ilmeisesti halutakaan
todella  "uhrata".  Tämäkin  tutkimus  osoittaa,  ettei  saamelaisia  eikä  heidän
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elikeinojaan  otetaratkaisuissa  mitenkään  tosissaan  huomioon.  (Tutkimus:
Vesivoiman rakentaminen vahingoitti saamelaisia, 7.12.2010)

Esimerkissä  48 kehotetaan  valtiota  korjaamaan  vääryydet  sekä  vahvistamaan 

saamelaiskulttuuria tulevaisuudessa. Vääryyksien korjaaminen implikoi, että jotakin on 

aikaisemmin  myös  rikottu.  Toivetta  esimerkissä  ilmaistaan  olla-verbin  ja 

partitiivimuotoisen  substantiivin  liitolla  olla  syytä,  joka  ilmaisee,  että  tilanteen 

parantaminen  –  nimenomaan  valtion  taholta  –  olisi  aiheellista  ja  perusteltua. 

Esimerkissä  49 tarve  saamelaisille  annettaville  oikeuksille  ilmaistaan  käyttämällä 

ilmaisua  olisi  kohtuullista. Aineistoesimerkeissä  valtion  katsotaan  siis  olevan 

jonkinlaisessa velassa saamelaisille. Tätä velkaa esimerkeissä peritään takaisin. 

Esimerkissä 49 heräsi myös aladiskurssi, jossa saamelaiset rinnastetaan muihin ryhmiin. 

Kyseisessä  esimerkissä  saamelaisten  kohtelu  rinnastetaan  suomenruotsalaisten 

kohteluun.  Esimerkeissä  50 saamelaiset  rinnastetaan  puolestaan  somaleihin  ja 

romaneihin,  esimerkissä  51 maahan  tulleisiin  vapaa  matkustajiin  ja  esimerkissä  52 

muualta maailmasta Suomeen muuttaneisiin: 

(50) Onhan  vähän  tylyä  kun  Saamelaiset  eivät  tunteneet  tai  tarvinneet
maanomistusta niin valtio tuli  ja  otti  itselleen  Saamelaisten  ikuisesti
käyttämät  ja  hallinnoimat  maat.  Joku  sanoisi  varastamiseksi. Eiköhän
Saamelaisia  ole  muutenkin  syrjitty  pahemmin  kuin  Mustalaisia  tai  
Somaleja. Olisi kohteliasta ainakin myöntää todellisuus. Eri asia sitten kuinka 
edetä  jatkossa.  (Yk-raportti  moittii  Suomea  saamelaisten  oikeuksien
puutteista, 14.1.2011)

(51) hienoa!täällä kyllä hyysätään maahan tulleita vapaa matkustajia mutta omaa
kansaa kyykytetään. (Yk-raportti moittii Suomea saamelaisten oikeuksien 
puutteista, 14.1.2011)

(52) Oikein  hyvä,  että  saamelaiset  saavat  äänensä  kuuluviin,  he  ovat  kuitenkin
asuneet  Suomessa  aina.  Viime  aikoina  on  jatkuvasti  ollut  esillä  muualta
maailmasta Suomeen  muuttaneiden aseman kohentaminen, mikä on myös asiaa,  
mutta  samalla  olemme  unohtaneet  ihan  oikeasti  Suomeen  kuuluvan  kansan
tilanteen  parantaminen.  Ja  emmehän  saa myöskään  suhtautua  vähättälevästi
suomenruotsalaisiin,  vaikka  oikeastaan  he  ovat  itseriittoisuudessaan  aika
ärsyttäviä.  Mutta nyt  on saamelaisten aika,  sitä toivon. (Saamelaisasiat  esillä
hallitusneuvotteluissa, 20.5.2011)
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Esimerkeissä vähemmistöjen tai ylipäätään muiden ryhmien saamaa kohtelua verrataan 

siihen,  miten  valtio  on  saamelaisia  kohdellut.  Kohtelun  katsotaan  olleen  yleisesti 

kehnompaa kuin verrokkiryhmien kohtelun, mihin viitataan muun muassa  syrjimisellä 

sekä  verbillä  kyykyttää.  Syrjimisen  ja  kyykyttämisen  kohteina  ovat  saamelaiset. 

Saamelaisten huono kohtelu katsotaan epäreiluksi esimerkeissä muun muassa siksi, että 

heidät ajatellaan tiukasti Suomeen kuuluvana ryhmänä. Tämä tulee esiin esimerkin 51 

ilmauksessa omaa kansaa sekä siinä, että esimerkeissä 50 ja 52 viitataan saamelaisten 

Suomessa  oleskelun  historialliseen  jatkuvuuteen  ajanmääreillä  ikuisesti  ja  aina. 

Diskurssissa,  jossa saamelaisia merkityksellistettiin valtion taakkana ja lemmikkeinä, 

saamelaisten  ei veronmaksajien  ja  saamelaisten  vastakohta-asettelun  vuoksi  katsottu 

kuuluvan meihin,  vaan  heidät  suljettiin  veronmaksajien  ulkopuolelle  omaksi 

ryhmäkseen.  Esimerkeistä  50–52  voi  huomata,  että sortodiskurssissa  saamelaisia  ei 

suljeta omaksi ryhmäkseen yhtä voimakkaasti, vaan heitä merkityksellistetään  paikoin 

myös meihin kuuluvaksi ryhmäksi.

Saamelaisten  ja  muiden  ryhmien  vertaamisen  tarkoituksena  on osoittaa,  että 

samankaltaisille  ryhmille  kuuluisivat  samanlaiset  oikeudet.  Rinnastuksia  käytetään 

oikeusvaatimusten argumentteina esimerkeissä 53 ja 54:

(53) Suomen valtio tiedostavan presidenttinsä johtamana on herkästi sosottelemassa 
muita maita ihmisoikeuksien kunnioittamiseen,  mutta  saamelaisten  sorto  on
sivuutettu  asia.  YK:n  raportti  osuu  kohdalleen.  Alkuperäiskansojen  oikeudet
tulee  myös  Suomen  tunnustaa. (Yk-raportti  moittii  Suomea  saamelaisten
oikeuksien puutteista, 14.1.2011)

(54) Jahas, tällainen sivistysvaltio Suomi siis on. Muiden maiden ongelmiin ollaan
heti tunkemassa  nokkaa  mutta  omaa  takapihaa  ei  huomioida  mitenkään.
Eiköhän olisi korkea aika, että saamelaiset saisivat sen mikä heille kaiken järjen  
mukaan kuuluu. Voisi siinä ehkä joku osa Lapin  metsiäkin  säilyä  hengissä
valtion  hakkuilta.  Tsemppiä  saamelaiset!  Koittakaa  ymmärtää  meitä
maahanmuuttajia! (EU-parlamentti:  Suomenkin  ratifioitava
alkuperäiskansojen ILO-sopimus, 20.1.2011)

Oleellista yllä olevissa esimerkeissä on paitsi se, että saamelaiset rinnastetaan muihin 

samankaltaisiin ryhmiin, myös se, miten valtion katsotaan saamelaisia systemaattisesti 

kohdelleen. Esimerkissä 53 subjektina toimii NP saamelaisten sorto, jota luonnehditaan 

predikatiivi-NP:llä  sivuutettu asia. Kyseisessä kopulalauseessa ilmaistaan samalla siis 
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se, että saamelaisia on sorrettu sekä se, että sortamista ei ole huomioitu tai että siihen ei 

ole puututtu. Myös esimerkissä  54 vihjataan, että Suomen valtio sivuuttaa saamelaisia 

koskevat asiat:  Muiden maiden ongelmiin ollaan heti tunkemassa nokkaa mutta omaa  

takapihaa ei huomioida mitenkään. Kommentin 54 puhujana voidaan pitää suomalaisen 

vastaväestön  edustajaa,  sillä  hän  viittaa  itseensä  ja  omaan  ryhmäänsä  meinä 

maahanmuuttajina. 

Saamelaisten  merkityksellistäminen sorrettuina  näkyy aineistossani  myös  eräänlaisen 

yleisen  metakeskustelun  muodossa.  Metakeskustelulla  tarkoitetaan  keskustelua 

keskustelusta. Tässä yhteydessä tarkoitan metakeskustelulla sitä puhetta, jolla yleisesti 

kuvaillaan ja luonnehditaan meneillään olevaa keskustelua tai keskusteluilmapiiriä. En 

siis  tarkoita  kommentteja,  joissa  otetaan  kantaa  johonkin  aikaisempaan,  tiettyyn 

kommenttiin, vaan käsitän metakeskusteluksi yleisemmän keskustelun kommentoinnin, 

jota näkyy muun muassa seuraavissa esimerkeissä: 

(55) Mikä  ihmeen  rasistien  keskinäinen  kerho  täällä  on  koolla?  Erityisen  pahoja
olivat  nuo heitot  koltista  ja  60 vuoden tukien  takaisinmaksusta  SUOMELLE.
Suomen  kansalaisiahan  tässä  kaikki  ollaan. (EN:  saamelaisten  maaoikeudet
kuntoon, 14.4.2011)

(56) Kovin surulliseksi vetää tämä kommentointi. (Saamelaisarkisto avautui Inarissa,
1.2.2012)

(57) Kovin on Saamelaisvastaista kommentointia ilmassa. Tuokin osoittaa mikä viha
saamelaisuutta  vastaan  velloo  yhä.  (Saamelaisarkisto  avautui  Inarissa,
1.2.2012)

Esimerkissä  55  metakeskustelua on kysymyslause  Mikä ihmeen rasistien keskinäinen  

kerho täällä on koolla?,  jossa demonstratiivinen lokatiivinen proadverbi  täällä  viittaa 

kontekstinsa  perusteella  palstalla  käytyyn  yleiseen  keskusteluun.  Esimerkissä  56 

metakeskustelun merkkinä voidaan pitää demonstratiivipronomia  tämä,  joka määrittää 

kommentointi-substantiivia.  Esimerkissä  57 metakeskusten  merkkinä  on  puolestaan 

idiominkaltainen olla-verbin ja inessiivimuotoisen substantiivin liitto olla ilmassa, joka 
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merkitsee jonkin tilan tai paikan yleistä ilmapiiriä. Esimerkeistä voi myös huomata, että 

keskusteluun yleisesti kantaa ottavat metakeskustelu on sävyltään kriittistä: Esimerkissä 

57 kommentointia  luonnehditaan  adjektiivilla saamelaisvastainen  ja  esimerkissä  55 

tietynlaisia  kommentteja  kirjoittaneita  luonnehditaan  kollektiivisesti  rasistien 

keskinäiseksi kerhoksi.  Saamelaisia ei siis katsota sorretuksi vähemmistöksi ainoastaan 

keskustelun  ja  kommentoinnin  ulkopuolella,  vaan  negatiivisen  asenteen  katsotaan 

ulottuvan  myös  itse  keskusteluun.  Sortoteeman  sisällä  olevan  metakeskustelun 

vastapuolina  eivät  myöskään  ole  saamelaiset  ja  valtio,  vaan  kommentoinnin  ja 

keskusteluilmapiirin takana olevat tavalliset ihmiset. 

4.3. Maaoikeusdiskurssi

Keskustelu  saamelaisten  maaoikeuksista  on  jatkunut  jo  pitkään.  Aiheeseen  liittyy 

oleellisesti  Kansainvälisen  työjärjestön  (International  Labour  Organisation,  ILO) 

sopimus  169,  joka  koskee  itsenäisten  maiden  alueilla  asuvia  heimo-  ja 

alkuperäiskansoja.  Sopimuksen  ratifioimalla  valtiot  tunnustavat  alkuperäiskansojen 

oikeudet  perinteisiin  asuinalueisiinsa  ja  alueiden  luonnonvaroihin.  Sopimus  myös 

edellyttää, että valtio ryhtyy erityistoimenpiteisiin alkuperäiskansojen kielen, kulttuurin 

ja  ympäristön  suojelemiseksi.  Pohjoismaista  sopimuksen  ovat  ratifioineet  Norja  ja 

Tanska.  Suomessa ja  Ruotsissa  sopimuksen ratifiointia  harkitaan.  (Joona 2011:  418, 

437.)

Suurimpina esteinä ratifioinnille nähdään sopimuksen maaoikeusartiklat, joiden mukaan 

alkuperäiskansojen omistus- ja hallintaoikeus heidän perinteisesti asuttamilleen alueille 

pitäisi  tunnustaa.  (Joona 2011:  418.)  Suomessa  ongelmia  aiheuttaa  kysymys  valtion 

omistusoikeudesta  entisten  lapinkylien  maihin,  joita  on  totuttu  pitämään  valtion 

omaisuutena. Kuitenkin jo 1900-luvun alusta lähtien on tiedetty, että saamelaisilla on 

katsottu olleen omistusoikeus nykyisiin valtion alueisiin. (Joona 2006: 1.) Lapinkyliä oli 

13,  ja  niiden  maat  sijoittuivat  suurimmaksi  osaksi  nykyisen  Lapin  läänin  alueelle 

Enontekiön, Utsjoen, Kittilän, Inarin, Sodankylän, Savukosken, Pelkosenniemen, Sallan 
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Posion  ja  Kuusamon  kuntien  alueelle  (Joona  2006:  5). Entisten  lapinkylien  maat 

käsittävät siis varsin suuren osan Suomen valtion pinta-alasta. Valtion omistusoikeuden 

lapinkylien  maihin  ovat  kyseenalaistaneet  muun  muassa  Kaisa  Korpijaakko,  Juhani 

Wirilander sekä Juha Joona (Joona 2011: 419). 

Maaoikeusartiklojen lisäksi ratifioinnista tekee vaikeaa  myös se,  että keskustelu siitä, 

kuka  on  saamelainen,  on  jatkunut  jo  1990-luvulta  lähtien  (Pääkkönen  2008:  91). 

Maaoikeusdiskurssi  liittyy siis  oleellisesti  alkuperäiskansadiskurssiin.  Yleisesti  ottaen 

voidaan sanoa, että on selvää, mitkä ovat maailman alkuperäiskansoja. Ongelmallista on 

sen sijaan se, kuka yksilötasolla kuuluu alkuperäiskansaan. (Joona 2010: 52–53). 

Kolmanneksi  suureksi  ylädiskurssiksi  olen  siis  erottanut  maaoikeusdiskurssin,  jossa 

argumentoidaan  saamelaisten  maaoikeuksien  puolesta  tai  niitä  vastaan.  Diskurssi 

sisältää  tarkemmin  sanottuna  keskustelun  siitä,  ovatko  maat  olleet  alun  perin 

saamelaisten  vai  eivät  ja sen,  pitäisikö  ILO  169  ratifioida  sekä  sen, miksi  ja  mitä 

ratifioimisesta mahdollisesti seuraisi. 

Saamelaisten maaoikeudet kielletään muun muassa seuraavissa esimerkeissä:

(58) Kyllä  on  markkinatalous  noussu  jo  saamelaisillaki  kunnolla  päähän.  Mulle
kaikki  ja  heti.  Näille  vielä  pitäis  antaa  valtion  maat  "takaisin".  Huh-huh.
(Ulosmarssi keskeytti Saamelaiskäräjät, 11.10.2010)

(59) Herää  kysymys,  onko  humanisti  presidentti  Halonen  koskaan  lomaillessaan
Angelissa  pysähtynyt  miettimään,  mitä  se  tässä  realismissa  tarkoittaisi  tämä
maa-  vesi  ym.  oikeuksien  "palauttaminen".  Oleellinen  kysymys  on,  miten
ihmisten  arki  Suomen  saamelaisalueella  tämän jälkeen  toimisi.  Humanisti  ja
romantikko ihmisen pitää voida olla, mutta näin arkeen liittyvissä asioissa ei ole  
lupa menettää todellisuuden tajua. Tätä mieltä minä olen enkä ole ensimmäistä
kertaa asiaa pohtimassa. (Halonen: ILO-sopimus ratifioitava 23.11.2010)

Saamelaisten maaoikeuksien kieltäminen tai ainakin niiden olemassaolon epäileminen 

tulee ilmi esimerkeissä käytetyistä lainausmerkeistä. Esimerkissä 58 lainausmerkkejä on 

käytetty  takaisin-adverbin  ja  esimerkissä  59 palauttaminen-substantiivin  yhteydessä. 
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Tässä  tapauksessa  lainausmerkkien  käytön  voi  selittää  todennäköisimmin  niin,  että 

kirjoittaja  osoittaa  merkkien  käytöllä  omaa  asennettaan.  Todennäköisesti 

lainausmerkeillä osoitetaan molemmissa tapauksissa, että kyseessä on muualta lainattu 

sana eikä kirjoittajan suhtautuminen siihen ole neutraali (Kotimaisten kielten keskuksen 

verkkosivut  5.10.2012). Lainausmerkkien  käyttö  palauttaminen-substantiivin  ja 

takaisin-adverbin  yhteydessä  todennäköisesti  kertoo,  ettei  uskota  tilanteeseen,  jossa 

maa-  ja  vesioikeudet  olisivat  todellisuudessa  koskaan  kuuluneetkaan  saamelaisille: 

sellaista,  jota saamelaiset  eivät ole koskaan omistaneetkaan, ei  voi antaa takaisin tai 

palauttaa.  Epäilyä  saamelaisten  maaoikeuksien  olemassaoloa  kohtaan  ilmaistiin 

lainausmerkkien avulla myös Tuulentien (2001: 120) aineistossa. 

Aina  saamelaisten  maaoikeuksia  ei  kuitenkaan  suoraan  kielletä,  vaan  puhutaan 

vakiintuneesti siitä, miksi ILO 169:n ratifioiminen tulisi jättää tekemättä. Usein ILO-

sopimuksen  ratifioimista  vastustetaan  siksi,  että  sen  koetaan  olevan 

epäoikeudenmukainen Lapin ei-saamelaista väestönosaa kohtaan: 

(60) Vaikeita  kysymyksiä.  Jos  saamelaiset  saavat  omistusoikeuden maahansa,  niin
eikö minulla suomalaisena sitten ole myös oikeus maahan? Millä ja miten minä
saan  tuon  maaplänttini  itselle  lunastettua?Minne  kanne  pitä  nostaa? (Yk-
raportti moittii Suomea saamelaisten oikeuksien puutteista 14.1.2011)

Esimerkissä  60 se,  että  saamelaisten  maaoikeuksien  palauttaminen  katsottaisiin 

epäoikeudenmukaiseksi  ei-saamelaista  väestönosaa  kohtaan  tulee  implisiittisesti  ilmi 

kysyvässä  virkkeessä  Jos  saamelaiset  saavat  omistusoikeuden  maahansa,  niin  eikö  

minulla  suomalaisena  sitten  ole  myös  oikeus  maahan?  Virkkeessä  tulee  retorisen 

kysymyksen muodossa ilmi, että jos jokin väestönosa saa jonkinlaisia oikeuksia, tulisi 

niitä  saada  myös  toisen  väestönosan.  Tilanne,  jossa  näin  ei  tapahdu,  katsotaan 

luultavasti epäoikeudenmukaiseksi. Myös esimerkeissä  61 ja  62 tulee ilmi, ettei ILO-

sopimuksen ratifiointia pidetä oikeudenmukaisena:

(61) Saahan se Halonen sanoa mitä tahansa. Hänen juristina pitäisi tietää, että yhtä
kansanosaa ei  voi  suosia  toisten  kustannuksella.  Pelkästään julistamalla  itse
itsensä alkuperäisemmäksi kuin toinen ei ole mikään peruste maaomaisuuksien
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saamiselle. Kyllähän on toimittava Suomen ja kansainvälisten lakien mukaan. 
(Halonen: ILO-sopimus ratifioitava, 23.11.2010)

(62) Yhtäläiset oikeudet kaikille saman valtion sisällä, etniseen taustaan katsomatta.
(EU-parlamentti:  Suomenkin  ratifioitava  alkuperäiskansojen  ILO-sopimus,
20.1.2011)

Esimerkissä  61 ILO-sopimuksen  ratifiointia  pidetään  yhden  kansanosan suosimisena 

toisen  kustannuksella. Esimerkissä  62 puolestaan  vaaditaan  suoraan  yhtäläisiä  

oikeuksia kaikille,  mikä viittaa siihen, että tilanteesta tulisi epäoikeudenmukainen, jos 

saamelaiset  saisivat  maaoikeuksia,  joita  ei-saamelainen  väestönosa  ei  saisi.  Lisäksi 

kummassakaan esimerkeissä  saamelaisuutta  ei  pidetä  riittävän  hyvänä  syynä 

maaoikeuksien  tai  muidenkaan  erityisoikeuksien  saamiseksi.  Lisäksi  esimerkissä  61 

käytetään  julistaa-verbin  -mA-infinitiivin  adessiivia  sekä  itse-proniminia 

refleksiivisessa  merkityksessä julistamalla  itse  itsensä,  minkä  voi  katsoa  herättävän 

esimerkissä  myös  alkuperäiskansadiskurssin  eli  kysymyksen  siitä,  että  ketkä  ovat 

alkuperäiskansaa.  Alkuperäiskansadiskurssin  ja  maaoikeusdiskurssin  välinen  yhteys 

tuleekin paikoin esiin  juuri siinä, että maiden omistusoikeus kielletään toisinaan sillä 

perusteella,  ettei  saamelaisten  katsota  olevan  pohjoista  aluetta  alun  perin  hallinnut 

alkuperäiskansa (Tuulentie 2001: 121). 

ILO 169:n ratifioimista pidetään epätoivottavana myös siksi, että sen käytännön 

toteutusta ja toteutuksen konkreettisia seurauksia pelätään: 

(63) Suomen osalta sopimuksen hyväksymisen jälkeen ilmeisesti  aiheutuisi  sotatila
Lappiin. ILO-sopimuksen myötä Lappiin syntyisi kahden kerroksen väkeä ja se  
panisi  kansan  ryhmät  sota  jalalle  oikeuksien  puolesta.  Presidentinkään  ei
tarvitse  lähteä  Afganistaniin  joukkoja  tervehtimään,  kun  meillä  on  oma sota
Lapissa. (EU-parlamentti:  Suomenkin  ratifioitava  alkuperäiskansojen  ILO-
sopimus, 20.1.201)

(64) Herää  kysymys,  onko  humanisti  presidentti  Halonen  koskaan  lomaillessaan
Angelissa  pysähtynyt  miettimään,  mitä  se  tässä  realismissa  tarkoittaisi  tämä
maa-  vesi  ym.  oikeuksien  "palauttaminen".  Oleellinen  kysymys  on,  miten
ihmisten  arki  Suomen  saamelaisalueella  tämän jälkeen  toimisi.  Humanisti  ja
romantikko ihmisen pitää voida olla, mutta näin arkeen liittyvissä asioissa ei ole  
lupa menettää todellisuuden tajua. Tätä mieltä minä olen enkä ole ensimmäistä
kertaa asiaa pohtimassa. (Halonen: ILO-sopimus ratifioitava, 23.11.2010)
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Esimerkissä  63 kerrotaan  konditionaalimuotoisesti,  millaisen  tilanteen  sopimuksen 

ratifiointi aiheuttaisi Lappiin. Esimerkissä ilmaistaan, että ratifioinnin välillinen seuraus 

olisi  sotatila. Sotatilan  varsinaisena syynä ei kuitenkaan ole kommentin mukaan itse 

ratifiointi,  vaan  kansanryhmien epäoikeudenmukainen asema eli  se,  että  sopimuksen 

myötä Lappiin syntyisi kahden kerroksen väkeä ja se panisi kansan ryhmät sota jalalle.  

Kahden kerroksen väellä  viitataan kahden ryhmän väliseen tilanteeseen, jossa toinen 

ryhmä  on  jollakin  tavalla  toista  paremmassa  asemassa.  Myös  esimerkissä  64 ILO-

sopimuksen ratifiointia pidetään epäoikeudenmukaisena.  Esimerkissä  64 huolehditaan 

myös  ratifioinnin  käytännön seurauksista.  Tähän viittaavat  substantiivi  realismi sekä 

kysymys siitä,  miten ihmisten arki Suomen saamelaisalueella  tämän jälkeen toimisi.  

Arjella  ja  realismilla  viitataan  siis  ihmisten  jokapäiväiseen  elämään  ja  käytännön 

todellisuuteen  saamelaisalueella.  Esimerkeissä  sopimuksen  ratifioinnin  siis pelätään 

vaikuttavan ihmisten jokapäiväiseen elämään negatiivisesti ja epäillään sitä, miten arki 

sopimuksen jälkeen tulisi toimimaan. 

Koska  diskurssissa  saamelaisten  ja  muun  väestön  suhteet  merkityksellistetään 

epätasapainoisiksi ja  epäoikeudenmukaisiksi,  on  aineistosta  luettavissa  myös 

diskurssiivinen  vaatimus  suhteiden  tasapainottamiseen,  suurempaan 

oikeudenmukaisuuteen  ja  vähemmistön  näkökulmasta  katsoen  myös  eräänlaiseen 

tasapäistämisen politiikkaan. Tämä tulee eksplisiittisesti ilmi muun muassa esimerkissä 

65: 

(65) Ei  ikinä.  Lapissa  pitää  kaikilla  asukkailla  olla  samat  säännöt  ei  mitään
etuoikeuksia  kenellekään.  Ajat  on  muuttuneet  ei  EU  suomea  määrää. (EU-
parlamentti:  Suomenkin  ratifioitava  alkuperäiskansojen  ILO-sopimus,
20.1.2011)

Vaatimus  suurempaan  oikeudenmukaisuuteen  näkyy  nesessiiviverbissä  pitää,  jota 

käytetään  ilmaisemaan  kannanottoa.  Nesessiiviverbillä  vaaditaan  samoja  oikeuksia  

kaikille Lapin asukkaille. Kontekstista päätellen kirjoittajan tarkoittamat erityisoikeudet 

eivät  ole  vielä  toteutuneet,  mutta  ILO-sopimuksen  myötä  epätasa-arvoinen  tilanne 

toteutuisi. 
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Kun  saamelaiset  representoidaan  valtion  lemmikeiksi  ja  ryhmäksi,  joka  kuluttaa 

veronmaksajien  rahat,  tullaan  saamelaisia  kuvanneeksi  samalla  myös  pääosin 

passiiviseksi  kohteeksi.  Myös  Halme  on  pro  gradussaan  todennut  saamelaisten 

näyttäytyvän  uutisoinnissa  toisinaan  enemmistön  toimenpiteiden  passiivisina 

vastaanottajina  (Halme  2011:  80). He  ovat  ryhmä,  jolle  annetaan  ja  jotka  saavat.  

Saamelaisia  kuvataan  diskursiivisesti  aktiivisina  toimijoina  kuitenkin  silloin,  kun 

maaoikeusdiskurssissa  kuvataan  heidän  tarvettaan  lisäoikeuksille.  Havainto  toistaa 

Halmeen gradun johtopäätöksiä, joissa poikkeuksen passiivisen saamelaisvastaanottajan 

rooliin tekivät saamelaiset poromiehet silloin, kun he vaativat oikeuksia elinkeinolleen 

mielenosoitusten ja oikeustoimien kautta. 

(66) Oikeuksia  ja  lisää  oikeuksia.  Mikähän  saamelaisilla  on  oikeasti  huonosti,  ei
mikään. Tässä on kyse vain ihmisen rajattomasta ja pohjattomasta ahneudesta,
se jolla on jo kaikkea haluaa lisää sitä kaikkea. Sitten puhutaan saamenmaasta,
koska  sellainen  on  itsenäistynyt,  en  muista  sitä  sotaa,  jossa  olisi  taisteltu
saamenmaan itsenäisyyden puolesta... ja sitten vielä kiintiöedustaja, voi hyvän
tähen,  eikö  se  riitä  että  on  istuva  presidentti  takataskussa  komppaamassa
kaikkia  lisäoikeusvaatimuksia? (EN:  saamelaisten  maaoikeudet  kuntoon,
14.4.2011)

(67) Tämä vaatimusten vyöry on pohjaton, samoin kuin vaatijoiden ahneus. Tänään
yhtä,  huomenna  lisää,  lisää,  lisää...ei  sillä  ole  loppua.  (EN:  saamelaisten
maaoikeudet kuntoon, 14.4.2011)

(68) Miksi te saamelaiset olette niin ahneita ja kateellisia toisille. Monen vuoden  
kokemus työkavereista. Tuli tunne, meille, meille ja kun saitte niin lisää oltiin  
vaatimassa,vetoatte  aina  vähemmistökansaan,  ei  meillä  muillekaan
vähemmistökansoihin  kuuluville  anneta  niin  paljon  kun  teille.  Opetelkaa
elämään  riitelemäättä  ja  kadehtimatta.  (Antti  Katekeetta  lopettaisi
saamelaiskäräjät, 13.10.2010) 

Toimijuutta ei diskurssissa välttämättä ilmaista aktiivimuotoisin verbein tai syntaktisen 

subjektin  avulla.  Esimerkeissä  toimijuus  ilmenee  pääosin  substantiiveista  ja 

adjektiiveista, joita saamelaisiin liitetään.  Jokaisessa esimerkissä  saamelaisiin liitetään 

ominaisuudennimi  ahneus  tai  adjektiivi  ahne. Toimijuutta  ilmaistaan  kaikissa 

esimerkeissä  myös  vaatia-verbistä  muodostettujen  johdosten  avulla.  Saamelaisiin 

liitettyjä  verbikantaisia  johdoksia  ovat  esimerkiksi  tekijännimi  vaatija  sekä 
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ominaisuudennimi vaatimus.  Saamelaisiin liitettyjen johdosten taustalla oleva verbi on 

siis aktiivista toimijuutta kuvastava, joten myös johdokset kuvastavat verbin merkitystä. 

Saamelaisten  kuvaaminen  lisäoikeuksia  ja  -etuja  vaativana  ryhmänä  tulee 

eksplisiittisesti ilmi myös esimerkissä 69:

(69) Pari  tuhatta  saamelaista  odottaa  silmät  kiiluen  oikeutta  päästä  käsiksi
kolmasosaan maan pinta-alasta ja samalla vielä hakkaamattomiin tukkimetsiin
ja maassa piileviin malmivaroihin. Ei kiertelevä paimentolaisuus anna mitään
oikeutta porojen alla olevaan maahan , korkeintaan luvan jatkaa paimennusta
(EN: saamelaisten maaoikeudet kuntoon, 14.4.2011)

Esimerkissä oleellista on, miten predikaattiverbin kuvaamaa tekemistä luonnehditaan. 

Virkkeen  subjekti  on  pari  tuhatta  saamelaista,  jotka  odottavat  luonnonrikkauksiin 

käsiksi  pääsemistä.  Odottamista luonnehditaan  E-infinitiivistä  muodostetulla 

statusrakenteella  (VISK  2008:  §  877)  silmät  kiiluen,  joka  toimii  lauseessa  tavan 

adverbiaalina. Kyseisellä statusrakenteella on voimakas ahneutta kuvastava merkitys.

Oleellista esimerkissä  69 on myös vanha stereotypia  kiertelevistä paimentolaisista  ja 

siitä, etteivät saamelaiset tämän vuoksi ole tunteet maanomistuksen käsitettä. Pyynti- ja 

paimentolaiskansan elämäntapaa on  kauan käytetty syynä siihen, miksei saamelaisilla 

ole  nähty  voivan  olla  minkäänlaisia  maaoikeuksia.  Maanomistuksen  synnyn  on 

nimittäin  katsottu  johtuvan  maatalouteen  siirtymisestä.  (Korpijaakko  1989:  45-62.) 

Nämä teoriat omistusoikeuden syntymisestä ovat tulleet vallitseviksi teorioiksi, eivätkä 

ne ole joutuneet perusteellisen uudelleenarvioinnin kohteeksi (Korpijaakko 1989: 62). 

Niinpä  ajatusmalli  on  jäänyt  elämään.  Esimerkiksi  Suomen taloushistoria  -teoksessa 

talonpoikaiskulttuurin sanotaan johtavan maapalstan pysyvään omistukseen toisin kuin 

nomadi-  ja  metsästyskulttuurien.  (Korpijaakko  1989:  62,  Kaukiainen  1980:  13.) 

Esimerkiksi  Kaisa  Korpijaakko  on kuitenkin  kyseenalaistanut  oletuksen,  ja  hänen 

mukaansa saamelaiset  ovatkin kokeneet  omistavansa  käyttämänsä  vedet  ja  maat  ja 

virallisestikin  heidän  oikeusasemansa  on  vastannut  tämän  ajattelutavan  sisältöä 

(Korpijaakko 1989: 584). 
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Saamelaisten maaoikeuksia käsittelevässä diskurssissa kuitenkin myös argumentoidaan 

saamelaisten maaoikeuksien ja ILO-sopimuksen ratifioimisen puolesta. Argumentoinnin 

taustaoletuksena voi silloin luultavasti  pitää sitä,  että saamelaiset  ovat omistaneet  ne 

maat  ja  vedet,  joita  ILO-sopimus  koskee.  Maaoikeuksien  palauttamisen  puolesta 

esitetään esimerkiksi edistystä ja alueiden kehitystä käsitteleviä argumentteja: 

(70) On valitettavaa,  että  ratifioinnin edellyttää  lainsäädäntöä ei  saada liikkeelle.
Saamelaisalueella  sijaitsevien  kuntien  elinkeinojen  kehitys  kärsii  tästä
epämääräisestä  tilanteesta.  Nuoret  ihmiset  eivät  voi  luottaa  tulevaisuuteen
alueella,  koska  aivan  turha  ja  keinotekoisesti  ylläpidetty  ristiriita  ruokkii
ennakkoluuloja  ja  väestöryhmien  sisäisiä  ristiriitoja.  Joka  aidosti  haluaa
edistää  alueen  kehitystä  jouduttaisi  lainsäädännön syntymistä.  Täsä  toivoisin
myös kaikilta puolueilta,  jotka haluavat alueiden. myös Lapin pohjoisimpien
kuntien, kehittyvän ja  vaurastuvan. (EU-parlamentti:  Suomenkin  ratifioitava
alkuperäiskansojen ILO-sopimus, 20.1.2011)

(71) Kepulit estäneet po. lain ratifioinnin vuosien jos ei vuosikymmenten ajan omien
kapeitten  puoluepoliittisten  etujensa  takia.  Hyvä  veto  EU-parlamentilta  ja
näin toivoisin sen toimivan kaikissa muissakin asioissa,  joita täällä ei  haluta
eikä kyetä ratkaisemaan. Tämä pitää paikkaansa tietenkin muidenkin maiden
vastaaviin tilanteisiin. Näin saadaan sumat purettua ja hommat eteenpäin.  (EU-
parlamentti:  Suomenkin  ratifioitava  alkuperäiskansojen  ILO-sopimus,
20.1.2011)

(72) Suomen  olisi  jo  aika  ratifioida  Kansainvälisen  työjärjestön  ILO:n
alkuperäiskansoja  koskeva  sopimus  ja  lakata  tältä  osin  elämästä  pimeää
keskiaikaa.  (Yk-raportti  moittii  Suomea  saamelaisten  oikeuksien  puutteista
14.1.2011)

Esimerkissä  70 ilmaistaan  eksplisiittisesti,  että  ratifioinnin  vaatiman  lainsäädännön 

syntyminen edistäisi  saamelaisalueen kehitystä.  On huomionarvoista,  että  kirjoittajan 

eräällä  tavalla  pysähtyneenä  näkemä  tilanne  tulee  implisiittisesti  ilmi  myös  saada-

verbin  ja  allatiivimuotoisen  liike-substantiivin  liitosta,  jossa  kyseinen  lainsäädännön 

toteutuminen  nähdään  liikkuvana,  eteenpäin  menevänä  asiana.  Esimerkissä  71 

pysähdys-edistys-polarisointiin  viittaa  tukinuittoon  liittyvä  metafora Näin  saadaan 

sumat purettua ja hommat eteenpäin. Suma  edustaa pysähtynyttä tilaa, josta ei pääse 

helposti eteenpäin. Suman konkreettisen purkamisen jälkeen tukit pääsevät taas vapaasti 

eteenpäin,  kuten  myös  esimerkin  ilmaisemat  hommat.  Esimerkissä  72  puolestaan 

ilmaistaan eksplisiittisesti, että sopimuksen ratifioimattomuus on kuin pimeän keskiajan 

elämistä.  Tämä  implikoi,  että  ILO-sopimuksen  ratifioimattomuus  on jollakin  tavalla 
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vanhanaikaista  ja  kehittymätöntä.  Pimeän  keskiajan  eläminen  loppuisi  esimerkin 

mukaan silloin, kun sopimus ratifioidaan. 

Pro  gradu  -työni  yhteiskunnalliseen  diskurssiin  kirjoittuu  siis  kolme  aladiskurssia. 

Ensimmäisessä  saamelaisia  merkityksellistetään  yhteiskunnan  lemmikkeinä  ja 

veronmaksajien  taakkana  ja  toisessa  sorrettuna  vähemmistönä.  Kolmas  diskurssi 

käsittelee  saamelaisten  maaoikeuksia.  Aineistoesimerkeistä  voi  huomata,  että 

maaoikeusdiskurssi  aktivoituu  usein  myös  kahdessa  aikaisemmassa  aladiskurssissa. 

Jaoin maaoikeudet omaksi diskurssikseen kuitenkin siksi, että se on merkittävä ja usein 

toistuva aihe saamelaisiin liittyvässä uutisoinnissa, minkä voi huomata esimerkiksi siitä, 

että  monet  omankin  aineistoni  kommenteista  liittyvät  saamelaisten  maaoikeuksia 

käsitteleviin uutisiin. 

Kaksi ensimmäistä  aladiskurssia  ovat  saman  kolikon  eri  puolia. Diskurssissa,  jossa 

saamelaiset merkityksellistetään yhteiskunnan lemmikeiksi ja veronmaksajien taakaksi, 

saamelaisten  nähdään  saavan  ei-ansaittuja  oikeuksia  ja  etuja.  Niinpä  saamelaiset 

nähdään veronmaksajien  näkökulmasta  tuhlailijoina,  joiden aiheuttamia  kustannuksia 

suomalainen  duunari  joutuu  maksamaan.  Saamelaisten  ei  toisinaan  itse  ajatella 

kustantavan elämistään. Diskurssissa on myös siis hyvin voimakas taloudellisista syistä 

johtuva  vastakohta-asettelu,  jossa  saamelaiset  suljetaan  niin  sanotun  tavallisten 

veronmaksajien ryhmän ulkopuolelle.  Saamelaiset  esitetään  kautta diskurssin pääosin 

yksiäänisenä  toimijana mutta  sen  sijaan  ei-saamelainen  ryhmä  on  moniääninen: 

toimijoina  ovat  esimerkiksi  suomalaiset,  veronmaksajat,  tavalliset  kansalaiset  sekä 

pääväestö.  Sortodiskurssissa  valtion  puolestaan  ajatellaan  kohdelleen  tai  kohtelevan 

saamelaisia huonosti, mikä johtaa diskursiiviseen vaatimukseen saamelaisten oikeuksien 

parantamisesta.  Diskurssissa  saamelaisia  rinnastetaan  muihin  ryhmiin  tarkoituksena 

viestittää, että saamelaisetkin ansaitsisivat yhtä hyvää kohtelua valtiolta kuin ryhmät, 

joihin  saamelaiset  rinnastetaan.  Sortamisen  katsotaan  jatkuvan  myös  itse  uutisten 

kommenttiosioissa,  joissa  uutisiin  liittyvä  keskustelu merkityksellistetään 

saamelaisvastaiseksi.  Aikaisemmassa  aladiskurssissa  saamelaiset  eristettiin  paikoin 

omaksi  ryhmäkseen,  mutta  sortodiskurssissa  saamelaisia  merkityksellistetään  paikoin 

meihin kuuluvaksi ryhmäksi. 
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Maaoikeusdiskurssissa merkityksellistetään saamelaisten maaoikeuksia: ne kiistetään ja 

niitä puolustetaan.  ILO-sopimus merkityksellistetään pääosin epäoikeudenmukaiseksi. 

Diskurssissa  myös  esitetään  erilaisia  skenaarioita  siitä,  millaisia  seurauksia  ILO-

sopimuksen ratifioinnilla olisi. 

Myöskään  yhteiskunnallisessa  diskurssissa  puhujina  saamelaiset  eivät  ainakaan 

tietoisesti merkkaa itseään kommenttien puhujiksi. Useammin puhujina toimivatkin ei-

saamelaiset, ja vielä useammin kommentista ei voi välttämättä varmasti päätellä, mihin 

ryhmään puhuja kuuluu. 

Työni  yhteiskunnallinen diskurssin voi katsoa jatkavan osaltaan saamelaisista käytyä 

julkista  keskustelua.  Halme  (2011)  on  pro  gradu  -työssään  tutkinut 

saamelaisrepresentaatioita  Kalevan  uutisoinnissa  vuosina  2001  ja  2010.  Halmeen 

mukaan  yksi  neljästä  teemasta,  joista  saamelaisten  yhteydessä  kirjoitettiin,  oli 

valtionavustukset ja -palkinnot (Halme 2011: 77). Keskustelut saamelaisten oikeuksista 

ja  saamelaisille  myönnettävistä  avustuksista  olivat  siis esillä  myös  Kalevan 

uutisoinnissa. Samankaltaiset asiat ovat esillä siis myös verkkokeskusteluaineistossani, 

joissa  keskustelee  niin  sanottu  tavallinen  kansa.  Seija  Tuulentie  on  sosiologian  alan 

väitöskirjassaan (2011) tutkinut kansanedustajien saamelaisiin liittyviin lakiehdotuksiin 

antamia  kommentteja.  Tuulentien  tutkimuksen  teemat  toistuvat  osin  myös  työni 

yhteiskunnallisessa  diskurssissa  esimerkiksi  niin,  että  erityisryhmille  annettavat 

oikeudet  kumotaan  heti  yhtäläisten  oikeuksien  vaatimuksen  perusteella. (Tuulensuu 

2001: 210). Voi siis perustellusti todeta, että samat yhteiskunnalliset diskurssit toistuvat 

myös tavallisen kansan mielipiteissä. 
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5. KIELIDISKURSSI

Aineistoni kielidiskurssin aktivoivat ne kommentit, joissa merkityksellistetään saamen 

kieltä.  Saamen kieli  ei  ole  kielitieteellisesti  pätevä ilmaus,  sillä  yhtä  yleistä  saamen 

kieltä ei ole olemassa. Saamen kieliä on nykyisin jäljellä yhdeksän, joista pohjoissaame 

on  puhujamäärältään  suurin  (Lehtola  1997:  9). Puhuttaessa  saamen  kielestä  yleensä 

tarkoitetaankin  juuri  pohjoissaamea.  Kyseistä  ilmausta käytän  työssäni  siksi,  että 

useinkaan kommenteissa ei eritellä, mitä saamen kieltä tarkoitetaan. En voi tätä itsekään 

määritellä,  joten  käyttämälläni  ilmauksella  saamen  kieli  viittaan  yleisesti  kaikkiin 

saamen kieliin, enkä pelkästään pohjoissaameen.

Kielidiskurssiin kuuluvia kommentteja on 43, ja ne aktivoituvat yhteensä 13 uutisessa. 

Eniten  kielidiskurssiin  kuuluvia  kommentteja  herää  uutisissa  Saamenkielisen 

päivähoidon  puutteista  kantelu (kymmenen  kommenttia),  Lapin  Kansaan  ehkä  

saamenkieliset sivut (yhdeksän kommenttia) ja  Henrikson: Saamen kielet uhanalaisia 

(kuusi kommenttia). On varsin oletuksenmukaista, että kyseiset kolme uutista herättävät 

eniten  kielidiskurssiin  kuuluvia  kommentteja,  sillä  ne  liittyvät  jo  otsikoidensa 

perusteella  selvästi  saamen  kieleen.  Loput  kommentit  jakautuvat  jäljelle  jääviin 

kymmeneen  uutiseen  melko  tasaisesti.  Seuraavaksi  eniten  kielidiskurssiin  kuuluvia 

kommentteja  herättivät  uutiset  Väyrynen:  puitelaki  saamelaisten  oikeuksien  

turvaamiseksi (kolme  kommenttia)  sekä  Vähemmistövaltuutettu:  Saamen  kielten  

oppimateriaalipula  korjattava (kolme  kommenttia).  Jäljelle  jäävissä  uutisissa  on 

jokaisessa  kaksi  tai  yksi  kielidiskurssin  aktivoivaa  kommenttia,  eivätkä  uutiset 

välttämättä liity saamen kieleen, vaan mukana on uutisia, jotka käsittelevät esimerkiksi 

kaupunkisaamelaisuutta tai KHO:n saamelaisuustulkintaa. 

Kielidiskurssissa saamen kieltä merkityksellistetään monin tavoin.  Yleistä on, että  se 

merkityksellistetään  menoeräksi.  Tämä  jatkaa  ja  toistaa  työni  yhteiskunnallisen 

diskurssin  (luku  4) näkökulmaa,  jossa  saamelaiset  nähdään yhteiskunnan  ja 

veronmaksajien taakkana. Erona on, että nyt merkityksellistämisen kohteena on saamen 

kieli eivätkä saamelaiset itse. 

(73) Kuoleehan se kieli  jos puhujat  loppuu.  Nyky saamelaisnuorisoa ei  kiinnosta  



76

saamenkieli  pätkääkään.  Muutamat  epätoivoiset  yrittävät  tekohengittää  kieltä
mikä on aivan turhaa ja  aiheuttaa  melkoisesti  kustannuksia.  (Lapin  Kansaan
ehkä saamenkieliset sivut, 21.3.2011)

(74) Kielivähemmistöjä alkaa olla paljonkin. Esim venäjää ja arabiaa äidinkielenään  
puhuvia on enemmän kuin saamenkieltä puhuvia. Ei ole mahdollista rahoittaa
kaikkia  kielivähemmistöjä.  Onko  kukaan  viime  aikoina  laskenut,  mitä
kaksikielisyys  (suomen-ruotsin)  maksaa  yhteiskunnalle.  Vähemmistöihin  on
satsattu veromarkkoja tosi paljon. Onko niin, ettei kannettu vesi kaivossa pysy
eli  pienen  mittakaavan  kehitysmaailmiöstä.  Vähintään  arveluttaa  ILO:n
sopimuksen  hyväksyminen.  Suomessa  on  viime  vuosina  alkuperäiskansan
lukumäärä  uskomattomasti  lisääntynyt.  Mistäköhän  se  johtuu? (Väyrynen:
puitelaki saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi, 20.11.2009)

Esimerkissä 73 diskurssi, jossa saamen kieli merkityksellistetään menoeräksi, aktivoituu 

substantiivista  kustannukset.  Esimerkissä  74 taloudellisen diskurssin aktivoivat muun 

muassa  verbi  maksaa ja  substantiivi  veromarkat.  Esimerkissä  74 saamelaiset 

rinnastetaan myös muihin kielivähemmistöihin, esimerkiksi arabiaa ja venäjää puhuviin. 

Esimerkissä vähemmistöjen suurta lukumäärää ja tästä aiheutuvia suuria kustannuksia 

esitetään syyksi siihen, ettei saamen kieltä ole varaa tukea. Esimerkissä ei myöskään 

oteta  huomioon  erilaisten  vähemmistökielten  asemaa  Suomessa,  sillä  virallista 

vähemmistökieltä eli saamea verrataan kieliin, joilla ei ole yhtä vahvaa, laissa turvattua 

asemaa.  Mielenkiintoista  on  myös  se,  että  saamelaisten  ja  kielivähemmistöjen 

lukumäärää  käytetään  sisäisesti  ristiriitaisena  argumenttina.  Yhteiskunnallisessa 

diskurssissa (luku 4) saamelaiset nähdään toisinaan liian pienenä vähemmistönä, ja täten 

heille  annettavat  oikeudet  jotenkin  ”turhina”.  Esimerkissä  74  lukumäärää  käytetään 

puolestaan  päinvastaisena  argumenttina:  kielivähemmistöjä  on  liikaa,  joten  heidän 

tukemisensa on mahdotonta. 

Saamen kieli merkityksellistetään aineistossa myös hyödyttömäksi  eli kieleksi, jolla ei 

pärjää. Tämä tulee eksplisiittisesti ilmi esimerkeissä 75, 76 ja 77:

(75) Yhteiskunnalle  tulee  nämä pienryhmien  erityisvaatimukset  todella  kalliiksi  ja
joustamattomuus  ilmeisesti  eriarvoistaa  lapsia  jo  pienestä  pitäen.  Totuus  on,
ettei  saamen  kielellä  maailmalla  pärjää,  mutta  auttaa  eristäytymään  muusta
yhteiskunnasta  jo  kielimuurin  takia.  Työnteko kannattaa,mutta  kulttuuri  pitää
kansalle olla harrastus eli vapaa-ajan toimintaa. (Saamenkielisen päivähoidon
puutteista kantelu 14.6.2011)

(76) Saamea Suomessa arkikielenä käyttäviä on promillen osia koko väestöstä. Siinä
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valossa  kaikkia  kieleen  liittyviä  käyttöoikeuksia  voitaneen pitää  erityisetuina.
Nyky saamelaisnuoriso puhuu ja ymmärtää joka tapauksessa paremmin suomea
ja  jopa  englantia  kuin  saamea.  Saamen  kielellä  ei  pärjää  saamelaisalueen
ulkopuolella ja sielläkin huonosti.  Vai vaadittaisiinko saamenkielistä palvelua
esim. lomalla Thaimaassa.Saamelaisen elinkeinon erityispiirteet alkoivat
kadota silloin kun sähkö tuli saamelaisalueelle. Nykyään niitä ei enää ole. Sitä
miten  ILO-sopimus  "sortaa"  valtaväestöä  ei  tiedä  vielä  kukaan.  (EN:
saamelaisten maaoikeudet kuntoon 14.4.2011)

(77) Sitä  voipi  jäädä  itse  kotiinsa  opettamaan  ipanalleen  haluamiaan  taitoja,  jos
Suomen kielinen päivähoito ei riitä! Jos yhtään ajattelee lapsensa tulevaisuutta,
niin  kannattaa  opettaa  1.  kieleksi  suomi,  jotta  ei  tulevassa  opiskelussa
tarvitsisi raivata turhia esteitä.  (Saamenkielisen päivähoidon puutteista kantelu
14.6.2011)

Se,  ettei  saamen  kielellä  pärjää,  todetaan  kahdessa  ensimmäisessä  esimerkissä 

väitelauseilla: Totuus on, ettei saamen kielellä maailmalla pärjää sekä Saamen kielellä  

ei pärjää saamelaisalueen ulkopuolella ja sielläkin huonosti.  Esimerkki  77 puolestaan 

vie  pärjäämättömyysajattelun uudelle tasolle,  sillä  siinä saamen kieltä ei  nähdä enää 

vain  kielenä,  jolla  ei  pärjää,  vaan  jopa  esteenä  tulevalle  opiskelulle.  Esimerkin  76 

mukaan  saamen  kielellä  selviää  vielä  saamelaisalueella,  ja  todennäköisesti  myös 

esimerkin  75 adessiivimuotoinen  substantiivi  maailmalla  viittaa  saamelaisten 

kotiseutualueen  ulkopuoliseen  ympäristöön.  Myös  esimerkissä  75 saamen  kieli 

merkityksellistetään jonkinlaiseksi esteeksi, sillä sen sanotaan auttavan yhteiskunnasta 

eristäytymistä.  Eristäytymisen  syyksi  todetaan kielimuuri.  Kielimuurin syntyminen 

Suomen  saamelaisten  ja  suomalaisten  välille  on  kuitenkin  epätodennäköistä,  sillä 

käytännössä kaikki Suomen saamelaiset ovat kaksikielisiä. Saamen kielen osaaminen ei 

todennäköisesti  myöskään  estä  sen  puhujia  osaamasta  tai  käyttämästä  muita  kieliä. 

Esimerkissä  76 tunnustetaankin nyky  saamelaisnuorison  englannin  ja  suomen kielen 

taito. On ristiriitaista, että saamen kieleltä vaaditaan maailmanlaajuista käytettävyyttä 

hyvän ja hyödyllisen kielen aseman saavuttamiseksi, kun puhujat kirjoittajankin mukaan 

taitavat sekä suomea että englantia. Saamen kieleltä tunnutaan vaativan ominaisuuksia, 

joita  sillä  ei  ole  – ja  joita  harvalla  muullakaan  kielellä  on. Pärjäämättömyydestä 

puhuttaessa kieli merkityksellistetään maailmanlaajuisesti hyödyttömäksi ja korostetaan 

samalla kielten merkitystä pelkästään jonkinlaisena selviytymisen välineenä. Kielen ei 

siis nähdä olevan arvokas itsessään.
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Kielidiskurssin  sisällä  aktivoituu  myös  kaksikielisyysdiskurssi.  Suomen saamelaisten 

kaksikielisyys  nähdään  aineistossa  esimerkiksi  syynä  olla  antamatta  saamelaisille 

kielellisiä oikeuksia tai saamen kielelle parempaa asemaa yhteiskunnassa. Tämä tulee 

eksplisiittisesti ilmi esimerkeistä 78 ja 79:

(78) Aika  vaikeaa  tehdä  saamenkielisiä  sivuja  kun  on  kolme  eri  kieltä.  Olen
ihmetellyt  miksi  viralliset  ilmoitukset  lehdessä  pitää  olla  kolmella
saamenkielellä ja vielä suomeksi kun kaikki kuitenkin ymmärtävät suomea. Kyllä  
nekin  rahat  voisi  käyttää  hyödyllisemmin.  Ei  mitään  järkeä  tehdä  Lapin
Kansaan  saamenkielisiä  sivuja  se  tietää  lisää  kuluja. (Lapin  Kansaan  ehkä
saamenkieliset sivut, 21.3.2011)

(79) Vai  että  palvelujakin  tutkitaan.  Täysin  käsittämätöntä  että  kun  saamelainen
muuttaa pois kotiseudultaan,  vaikkapa  Rovaniemelle.  Hän  voi  edelleenkin
vaatia  palvelua  itselleen  saamenkielellä.  Kun  vielä  ottaa  huomioon  että  hän
varmasti osaa myös suomea. Saamelaisalueella  saamenkielisen  palvelun  voi
vielä pitkin hampain hyväksyä, vaikka täälläkin se on täyttä pelleilyä. (Tutkimus 
nykyajan kaupunkisaamelaisista, 13.12.2010)

Kommentissa  78 saamelaisten kaksikielisyyttä käytetään syynä sille, että saamelaisille 

riittävät  viralliset  ilmoitukset pelkällä  suomen  kielellä. Esimerkissä  79 saamelaisten 

kaksikielisyys  nähdään  puolestaan  syynä  sille,  etteivät  saamelaiset  tarvitse  palvelua 

saameksi  kotiseutualueensa  ulkopuolella.  Saamelaisalueella  eli  saamelaisten 

kotiseutualueella saamenkielisen palvelun voi kirjoittajan mukaan hyväksyä vielä pitkin  

hampain.  Idiomi  kuvaa,  että  toiminta  on  vain juuri  ja  juuri  ymmärrettävää  ja 

hyväksyttävää.  Saamenkielistä  palvelua  luonnehditaan  kuitenkin  virkkeessä  myös 

substantiivipredikatiivilla pelleilyä, jota määrittää vahvistussana täyttä. Täyttä pelleilyä  

-NP:n  voi  katsoa  melko  vahvaksi  ideologiseksi  kannanotoksi  saamenkielisten 

palveluiden  tarpeellisuutta  kohtaan.  Vaikka  käytännössä  kaikki  Suomen  saamelaiset 

osaavat  myös  suomea,  laissa  saamelaisten  kielelliset  oikeudet  kuitenkin  vaaditaan 

turvaamaan  (Saamen kielilaki  1086/2003).  Kommentin  79 puhuja on todennäköisesti 

saamelaisalueella  asuva,  mikä  selviää  saamelaisalueeseen  viittaavasta  adverbista 

täälläkin. Saamelaisten kielellisiin oikeuksiin liittyvät vahvat kannanotot voisivat viitata 

siihen,  ettei  puhuja  itse  ole  saamelainen.  Toisaalta  ei  ole  mahdotonta,  etteikö 

kannanottoja voisi esittää myös saamelainen,  ja koska puhuja ei suoraan liitä itseään 
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kumpaankaan ryhmään, voi puhujasta varmasti  sanoa vain sen, että hän asuu itsekin 

saamelaisalueella. 

Kaksikielisyysdiskurssissa kaksikielisyys nähdään myös haittana yksilölle: 

(80) Merkittävä  osa  kaksikielsisitä  lapsista  on  käytännössä  puolikielisiä  eli
kumpakaan  kieltä  ei  osata/opita  kunnolla.  Suurelle  soalla  toki  kohtuullinen
puhetaito  riittää.  Tämä  pätee  kaksikielsiellä  rannikolla.  Ruotsinkieliset  eli
suomemaalaiset  eivät  halua  tämän  vuoksi  suomen  kielen  kielikylpyjä  omille
lapsilleen  mutta  tyrkyttävät  innolla  ruotsin  kielikylpyjä  suomalaisille.
(Saamenkielisen päivähoidon puutteista kantelu, 14.6.2011)

Esimerkissä 80 kaksikielisyyttä nimitetään puolikielisyydeksi: suurin osa kaksikielisistä 

lapsista ei kommentin mukaan opi kumpaakaan kieltä kunnolla. Kommentissa toistetaan 

aikaisempia näkemyksiä, joiden mukaan kaksikielisyys on lapselle sekä kielellinen että 

älyllinen riski (Sundman 1995: 35). Käsitykseen vaikuttivat 1900-luvun alussa tehdyt 

ristiriitaiset tutkimustulokset, jotka ovat olleet aluksi negatiivisia ja 1960-luvulta lähtien 

neutraaleja  tai  positiivisia  (Hassinen  2002:  33).  1960-luvulta  lähtien  tehdyissä 

tutkimuksissa otettiin aikaisempia tutkimuksia paremmin huomioon lasten verrattavuus 

sekä sosiaaliset tekijät, jolloin kaksikielisyystutkimuksesta alettiin saada sitä puoltavia 

tuloksia  (Hassinen  2002:  33).  Tutkimuksissa  on  paljastunut  muun  muassa se,  että 

kaksikieliset  lapset saavuttavat  esimerkiksi  ongelmanratkaisua ja luovuutta vaativissa 

tehtävissä  parempia  tuloksia  yksikielisiä  lapsia  paremmin  (Sundman  1995:  37). 

Kaksikielisyyden edut tiedostetaan esimerkissä 81, jossa kaksikielisyys tullaan samalla 

merkityksellistäneeksi enemmän hyötynä kuin haittana tai esteenä: 

(81) Eihän se omakielinen päivähoito lapsesta yksikielistä ummikkoa tee - kyllä se
suomi opitaan joka tapauksessa. Tuo "saamella ei pärjää maailmalla" on se 60-
luvun ajatus,  syy miksi  saame joutui niin alamaihin.  Eikö siitä ole jo opittu.
Kuinkahan  laajalti  maailmalla  pärjää  suomella...?  Kaksikielisillä  lapsilla  on
tutkitusti  paremmat  valmiudet  oppia  myös  muita  kieliä.  (Saamenkielisen
päivähoidon puutteista kantelu, 14.6.2011)

Aineistoni  kielidiskurssissa  on  luettavissa  myös  aladiskurssi,  jossa  saamen  kieltä 

merkityksellistetään tuhoon tuomituksi ja menneisyyteen jääneeksi kieleksi. Se nähdään 

lähes  kuolleena kielenä,  joka  on  kelvoton  selviytymään  modernissa  maailmassa. 

Diskurssi näkyy eksplisiittisesti esimerkeissä 82 ja 83: 
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(82) Kuoleehan  se  kieli  jos  puhujat  loppuu.  Nyky  saamelaisnuorisoa  ei  kiinnosta
saamenkieli  pätkääkään.  Muutamat  epätoivoiset  yrittävät  tekohengittää  kieltä
mikä on aivan turhaa ja  aiheuttaa  melkoisesti  kustannuksia.  (Lapin  Kansaan
ehkä saamenkieliset sivut, 21.3.2011)

(83) Todellinen uhka koskee koltan- ja inarinsaamea, joita ei pelasta enää mikään. 
(Henrikson: saamen kielet uhanalaisia,13.9.2011)

Esimerkissä  82 saamen  kielen  elvyttämistyötä  luonnehditaan kielen 

tekohengittämiseksi,  mikä kertoo, että saamen kielet ovat käytännössä jo kuolleita ja 

kykenemättömiä selviämään itsenäisesti ilman  apua ja tukea. Tekohengityksenkään ei 

katsota  olevan  riittävä  apu  kielen  pelastamiseksi,  sillä  sitä  luonnehditaan 

substantiivipredikatiivilla turhaa, joka saa määritteekseen vahvistussanan aivan. Syynä 

kielten kuolemaan nähdään kommentissa puhujien loppuminen ja se, etteivät saamen 

kielet  kiinnosta  saamelaisnuorisoa  pätkääkään.  Väite  siitä,  että  saamen  kielet  eivät 

kiinnosta saamelaisnuorisoa, on mielenkiintoinen, sillä se on viimeaikaisten tutkimusten 

vastainen.  Muun  muassa  Minna  Rasmus  on  lapsiasiainvaltuutetulle  tehdyssä 

selvityksessään todennut, että saamelaisnuoret arvostavat kieltään ja että he puhuvat sitä 

mielellään. Myös esimerkissä 83 osa saamen kielistä saa kuolemantuomion, sillä inarin- 

ja  koltansaamen  kieliä  ei  kommentin  mukaan  pelasta  enää  mikään.  Koltan-  ja 

inarinsaame ovat Suomessa puhuttuja uhanalaisia saamen kieliä, joilla kummallakin on 

enää noin 300 puhujaa.  Inarin-  ja  koltansaamen sekä myös muiden saamelaiskielten 

huonoon  tilanteeseen  on  herätty,  ja  nykyään  kieliä  varjellaankin  tietoisesti  erilaisin 

kielenelvytystoimenpitein. (Saamelaiskäräjien verkkosivut 26.3.2013.)

Esimerkissä 84 puolestaan epäillään saamen kielten tulevaisuuden lisäksi myös suomen 

kielen tulevaisuutta: 

(84) Kielet elävät ja säilyvät nimenomaa heimoasteella. Suomenkielikin on ihan eri
kieltä  sen  mukaan,  mikä  "heimo"  sitä  puhuu.  Enkä  nyt  tarkoita  vanhoja
historiallisia heimoja. Vertaa esim. nuorisoryhmien kieltä toisiinsa. Ja anglismit
vilisevät  puheessa  niin,  etteivät  vanhemmat  enää  edes  ymmärrä,  mitä  teini
tarkoittaa.  Mitä  ihmettä  tekee  teknisessä,  globaalissa  kaupan  käynnin
maailmassa  parin  sadan  ihmisen  puhumalla  pyyntikielellä?  Tohtoriksi  voi
väitellä  kaikenlaisista  harrastuksista  ja  musaa  voi  räpätä  myös  sellaisella
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kielellä,  mitä  kukaan muu ei  ymmärä;  se  ei  pelasta  kieltä,  koska sitä  ei  voi
käyttää  niin,  että  tulee  riittävän  suuressa  "lapinkylässä"
ymmärretyksi.Harrastuksena  se  toki  menee.  Olen  huomannut,  että  kielet
uudistuvat  ja  aika  muuttuu,  mutta  500  miljoonan  tai  5  miljoonan  ihmisen
puhumalla kielellä on helpompaa muuttua ja elää kuin kahdensadan inarilaisen
verkkokalastajan kielellä. En sano tätä vähätelläkseni. On surullista, että kielet
on menetetty. Esivanhempani puhuivat keminlapin murteita eikä niitä enää ole.
Koska ei  ole  sitä kulttuuria ja  elinkeinoympäristöä,  missä ne elivät  ja voivat
vahvasti.  PS.  Pekingikin  puhuu lontoota,  ja  enenevässä määrin,  koska se  on
kaupankäynnin kieli. Ja sitä puhutaan jo suomalaissa firmoissakin, sitten kotona  
ja  pian  suomi  on  vain  mettäkieli,  nin  kuin  Norrbottenissa:  hirvenpyyntikieli.
(Henrikson: saamen kielet uhanalaisia 13.9.2011)

Sen lisäksi, että saamen ja suomen kieliä ei esimerkissä nähdä tarpeeksi suurina kielinä, 

jotta  ne  voisivat  säilyä  kaikilla  kielen  domeeneilla,  ymmärretään  saamen  kieli  jo 

nykyisellään ympäristöönsä sopimattomaksi: Mitä ihmettä tekee teknisessä, globaalissa  

kaupan  käynnin  maailmassa  parin  sadan  ihmisen  puhumalla  pyyntikielellä? Virke 

ilmentää ajatusta kielen kehityksen jähmettymisestä. Siinä kielen ei nähdä mukautuvan 

ja  sopeutuvan  ympäristönsä  muutoksiin,  vaan  jäävän  siihen  ympäristöön  ja  niille 

käyttöalueille,  joille se  on  sattunut  syntymään.  Samassa  esimerkissä  kuitenkin 

myönnetään, että saamen kielillä tehdään nykymusiikkia ja väitellään tohtoreiksi, mutta 

silti ilmaisua parin sadan ihmisen puhumasta pyynkielestä tai kahdensadan inarilaisen 

verkkokalastajan  kielestä toistetaan  aivan  kuin  saamen  kieli  olisi  jäänyt  pelkäksi 

verkkokalastajien kieleksi. Esimerkissä näkyy näin saamen kielen ja globaalien kielten 

välinen vastakkainasettelu.  Samankaltaista ajatusta  ja vastakkainasettelua toistaa myös 

esimerkki 85, jossa kielen sijaan museoidaan saamelainen kulttuuri. Esimerkin mukaan 

sähkön saapuminen saamelaisalueelle  alkoi  hävittää kulttuurin erikoispiirteitä,  minkä 

takana  on  ajatus  siitä,  ettei  myöskään  kulttuuri  pysty  sopeutumaan  muuttuvaan 

ympäristöönsä: 

(85) Saamelaisen  elinkeinon  erityispiirteet  alkoivat  kadota  silloin  kun  sähkö  tuli
saamelaisalueelle. Nykyään niitä ei enää ole. Sitä miten ILO-sopimus "sortaa"
valtaväestöä  ei  tiedä  vielä  kukaan. (EN:  saamelaisten  maaoikeudet  kuntoon,
14.4.2011)

Kielidiskurssin sisällä käydään myös kamppailua siitä, pitäisikö saamenkieliset palvelut 

käsittää  erityisetuina  vai  perusoikeutena.  Saamenkielisten  palveluiden 
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merkityksellistäminen erityiseduiksi  tai  erityisvaatimuksiksi  osaltaan toistaa ja  jatkaa 

työni  yhteiskunnallista  diskurssia  (luku  4),  jossa  saamelaisten  ajatellaan vaativan 

itselleen erityisoikeuksia tai saavan niitä vastikkeettomasti valtiolta. Esimerkeissä 86 ja 

87 näkyy  eksplisiittisesti  kamppailu  siitä,  ovatko  saamelaisten kielelliset  oikeudet 

erityisetuja ja -vaatimuksia vai perusoikeus: 

(86) Saamea Suomessa arkikielenä käyttäviä on promillen osia koko väestöstä. Siinä
valossa  kaikkia  kieleen  liittyviä  käyttöoikeuksia  voitaneen pitää  erityisetuina.
Nyky saamelaisnuoriso puhuu ja ymmärtää joka tapauksessa paremmin suomea
ja  jopa  englantia  kuin  saamea.  Saamen  kielellä  ei  pärjää  saamelaisalueen
ulkopuolella ja sielläkin huonosti.  Vai vaadittaisiinko saamenkielistä palvelua
esim. lomalla Thaimaassa.Saamelaisen elinkeinon erityispiirteet alkoivat kadota
silloin kun sähkö tuli saamelaisalueelle.  Nykyään niitä ei enää ole.Sitä miten
ILO-sopimus  "sortaa"  valtaväestöä  ei  tiedä  vielä  kukaan. (EN:  saamelaisten
maaoikeudet kuntoon 14.4.2011)

(87) Pirita Näkkäläjärvelle onnittelut. Ja hieman realismia. Miten kuitenkin voisivat
kautta suomen toteutua kielelliset oikeudet noin pienen vähemmistön kohdalla.
Voitte tietysti omien lastenne saamenkielestä pitää tai yrittää  pitää  huolta,
mutta omakieliset palvelut ovat aika kova vaatimus. Pikkuhiljaa ainakin minä
alan toivoa jonkinlaista kohtuutta saamelaisvähemmistön  vaatimuksissa.
Maassamme  ei  enää  kohtuudella  -  esimerkiksi  nettikielessä  -  pärjää
suomella. Eli realismia  vaatimuksiin,  arvoisat  saamelaiset.  Me  olemme  niin
pieniä kieliä - globaalisti molemmat. (Piritä Näkkäläjärvi edustaa suurta osaa  
saamelaisista, 4.10.2011)

Esimerkissä  86 kielellisiä  oikeuksia  luonnehditaan  suoraan  erityiseduiksi.  Myös 

esimerkissä  87 kielelliset  oikeudet  merkityksellistetään  enemmän erityiseduiksi  kuin 

perusoikeudeksi.  Tämä  tulee  ilmi  predikatiivista  aika  kova  vaatimus,  jolla 

luonnehditaan  subjektia  omakieliset  palvelut  sekä  siitä,  että  saamelaisia  myös 

kehotetaan lisäämään realismia vaatimuksiin. Kommentin 87 puhuja on todennäköisesti 

suomenkieliseen ja suomalaiseen väestöön kuuluva, sillä saamelaisia koskevaa  voida-

verbiä käyttäessään hän valitsee monikon toisen persoonan mukaisen taivutuksen, jolla 

hän  jättää  itsensä  saamenkielisten  ryhmän  ulkopuolelle. Molemmissa  kommenteissa 

syynä  siihen,  että  kielelliset  oikeudet  nähdään  erityisetuina  tai  kohtuuttomina 

vaatimuksia,  on  saamelaisten  pieni  lukumäärä.  Kummassakaan  kommentissa  ei 

eksplisiittisesti  kielletä,  etteivätkö  omakieliset  palvelut  olisi  perusoikeus,  mutta 

implisiittisesti  esimerkeistä  on  kuitenkin  luettavissa,  että  saamelaisen  vähemmistön 
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kohdalla kielellisten oikeuksien vaatimuksia pidetään liian suurina.

Esimerkissä  88 saamelaisten kielelliset oikeudet nähdään puolestaan  perusoikeuksina,  

joiden  pitäisi  toteutua  kaikkien  Suomen  kansalaisten  kohdalla.  Kommentin  puhuja 

liittää  itsensä  suomea  äidinkielenään  puhuvien  ryhmään  persoonapronominilla  me. 

Esimerkistä  on  myös  luettavissa  vaatimus  saamelaisten  kielellisten  oikeuksien 

parantamiseen,  mikä  tulee  ilmi  muun  muassa velvollisuutta  ilmaisevasta, 

konditionaalimuotoisesta  pitää-verbistä  (VISK  2008:  §  1573).  Sen  lisäksi,  että  me-

pronomini  liittää  puhujan  suomenkielisten  ryhmään,  vetoaa  hän  sillä  muihin 

suomenkielisiin.  Me-pronominia  käyttämällä  puhuja  tuo  kielellisten  oikeuksien 

pohdinnan myös valtakieltä puhuvien lähelle:

(88) Kalastaja:  jos  (ja  kun)  kaikilla  suomalaisilla  on samat perusoikeudet,  pitäisi
saamelaisten pystyä  opiskelemaan  ja  käymäään  koulunsa  omalla
äidinkielellään,  asioimaan  virastoissa  ja  käymän  oikeutta  saameksi.  ja  niin
edelleen. Vanhuksille pitäisi turvata saamenkielinen vanhustenhoito. Se,etteivät
saamelaiset voi puhua saamea esim. viranomais-asioissa, on sama kuin jos me
(suomea  äidinkielenä  puhuvat)  joutuisimme  asioimaan  joka  paikassa  joko
ruotsiksi tai venäjäksi. Tai että me joutuisimme käymään koulumme kokonaan
ruotsia  tai  venäjää  puhuen.  Sitä  ainakin  voi  miettiä,  että  perusoikeuksiin
kuuluisi  oman  kielen  käyttämisen  turvaaminen.  (eihän  se  ole  keltään  meiltä
suomea  puhuvilta  pois).  (Väyrynen:  puitelaki  saamelaisten  oikeuksien
turvaamiseksi 20.11.2009)

Vaatimus  saamelaisten  parempiin  kielellisiin  oikeuksiin  näkyy  kielidiskurssin  sisällä 

myös muualla: 

(89) Voitaisiin  ensin  aloittaa  sillä,  että  saamelaiset  saisivat  kielelleen  kotimaisen
kielen  statuksen.  Nythän  vain  suomi  ja  ruotsi  ovat  lainsäädännössä
kotimaisia  kieliä,  vaikka  ruotsin  kieli  on  Suomessa  paljon  myöhempi tulokas
kuin  täällä  jo  ikiaikoja  puhutut  saamen  kielet. (Yk-raportti  moittii  Suomea
saamelaisten oikeuksien puutteista, 14.1.2011)

(90) Ei  ole  suomalaisilta  pois,  jos  vähemmistökansa  haluaa  toteuttaa  ja  kehittää
kulttuuriaan. Tätä pidetään turhaan uhkana. Tottakai jokaisella tulisi olla oikeus  
käyttää  omaa  äidinkieltään. (Tutkimus  nykyajan  kaupunkisaamelaisista,
13.12.2010)

(91) Pitäisi myös tukea saamen kielen opetusta pitkäjänteisesti, eikä kuten on kyse
kolttasaamen osalta: annetaan joku lyhyt tukipätkä ja seuraavaa saa odotella
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vuosia.  Matti  Vanhanenkin  oli  pääministerinä  kieltäytynyt  tapaamasta
saamelaisten  puheenjohtajaa.  (Vähemmistövaltuutettu:  Saamen  kielten
oppimateriaalipula korjattava, 5.11.2010)

Esimerkissä  91 vaatimus  kielellisten  oikeuksien  parantamiseen  näkyy  jälleen 

konditionaalimuotoisesta,  velvollisuutta  ilmaisevasta  pitää-verbistä.  Esimerkissä  90 

vaatimus  tulee  ilmi  puolestaan  konditionaalisen  tulla-verbin  ja  olla-infinitiivin 

muodostamasta  rakenteesta,  joka  ilmaisee  vaatimusta.  Konditionaalimuoto  toimii 

kielellisten  oikeuksien  vaatimisen  välineenä  myös  esimerkissä  89,  jossa  voitaisiin-

passiivi  on  sävyltään  kehottava  ja  ehdottava.  Esimerkeissä  saamen  kielen  aseman 

parantamiseksi ehdotetaan muun muassa kotimaisen kielen statuksen antamista ruotsin 

ja  suomen  lisäksi  myös  saamelle  sekä  pitkäjänteistä  kielen  tukemista.  Kyseisestä 

esimerkistä tulee ilmi myös se, että kielidiskurssissa vaatimukset saamen kielen aseman 

parantamiseksi perustuvat toisinaan ruotsin kielen asemasta tehtyihin analogioihin. 

Saamelaisten kielellisten oikeuksien ja oman kielen tärkeyden puolesta argumentoidaan 

myös esimerkissä 92:

(92) Eihän ne enempää vaadi kuin mikä on enemmistölle itsestäänselvyys - palveluja
omalla kielellä? Laittaisitko itse lapsesi vaikkapa kaksivuotiaana vieraskieliseen  
päiväkotiin? On sitä sotalapsilla  ja  ruotsinsiirtolaisilla  tarpeeksi  karvaita
kokemuksia  tästäkin,  suomenkielisillä  syntyjään.  Ja  vähemmistöt  on  todella
vähemmistöjä  eli  tuskin  heidän  palveluistaan  yhteiskunnan  suurin  kuluerä
muodostuu. (Saamenkielisen päivähoidon puutteista kantelu, 14.6.2011)

Esimerkissä äidinkielen tai omaksi kokemansa kielen tärkeyttä korostetaan  laittamalla 

saamen ja  lukijan oman kielen  (todennäköisesti  suomen kielen)  tilanteet  rinnakkain. 

Kommentissa huomautetaan, että vähemmistöjen vaatimukset ovat enemmistölle usein 

itsestäänselvyyksiä,  ja  kommentoijan  esittämä  retorinen  kysymys  kehottaa  lukijaa 

asettumaan vähemmistön asemaan. 

Saamelaisten  kielellisiä  oikeuksia  puolustavissa  esimerkeissä  88  ja  92  on 

mielenkiintoista  myös  se,  ne  tuntuvat  ikään  kuin  tyynnyttelevän  niitä,  jotka  pitävät 

saamelaisten  kielellisiä  oikeuksia  mahdottomina  vaatimuksina.  Esimerkissä  88 

huomautetaan, että eihän se ole keltään meiltä suomea puhuvalta pois ja esimerkissä 92, 
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että  tuskin  heidän  palveluistaan  yhteiskunnan  suurin  kuluerä  muodostuu.  Ollaanko 

saamelaisten kielellisten oikeuksien vaatimuksista huolissaan siis siksi, että oikeuksien 

katsotaan  jotenkin  olevan  pois  enemmistöltä?  Tätä  vahvistaisi  Seija  Tuulentien 

väitöskirjan  havainto  siitä,  että  enemmistön  ja  vähemmistön  oikeudet  asetetaan 

toisinaan keskenään vaihtoehtoisiksi (Tuulentie 2001: 162). 

Saamen  kieli  merkityksellistetään  kielidiskurssissa  identiteetin  ja  kulttuurin  kannalta 

tärkeäksi. Tämä tuodaan eksplisiittisesti ilmi muun muassa esimerkeissä 93:

(93) Mielestäni kieli on tärkein saamelaisuuden perusta. Muu toiminta tukee kieltä.
Kulttuuria  ei  harrasteta  vaan  se  on  elämäntapa.  Se  on  tätä  mihin  olemme
kasvaneet ja minkä maailmankatsomuksen  olemme  oppineet.  Jos
harrastamme kulttuuria, osallistumme erilaisiin kulttuuri-palveluihin. Kieltä ja
kulttuuria vahvistetaan kun siihen on tarvittavat resurssit. Kielitaidon merkitys
kulttuurin  kantajana  on  tärkein  mahdollien  arvo  pienellä  kansan  ryhmällä.
Kauanko saamelaisten  pitää joustaa?  (Saamenkielisen  päivähoidon puutteista
kantelu 14.6.2011)

Esimerkissä  93 kieli-subjektia  luonnehditaan  predikatiivilla  tärkein  saamelaisuuden 

perusta.  Myöhemmin  saman  esimerkin  sisällä  saamen  kielen  merkitystä  kulttuurille 

korostetaan määrittelemällä kielitaito  tärkeimmäksi mahdolliseksi arvoksi, joka kantaa 

kulttuuria.  Eksplisiittistä kuvaa kielen suuresta merkityksestä kulttuurille rakennetaan 

esimerkissä käyttämällä superlatiivimuotoista adjektiivia  tärkein sekä verbiä  kantaa ja 

substantiivia  perusta,  joista  kaksi  viimeistä  implikoivat  kielen  olevan  kulttuurin 

lähtökohta, pohja ja se, mikä kulttuuria tukee ja ylläpitää. Esimerkeissä 94 ja 95 saamen 

kieltä merkityksellistetään tärkeäksi puolestaan yksilön identiteetin kannalta: 

(94) Osa ihmisistä ei tunnu ymmärtävän, mikä merkitys äidinkielellä on identiteetille.  
Sitä  ei  voi  mitata  rahassa.  (Lapin  Kansaan  ehkä  saamenkieliset  sivut,
21.3.2011)

(95) Eikös  saamelaiskäräjät  käydä  saameksi  ?  Niin  kauan  kuin  niin  on  ei
saamelaisten  identiteetti  ole  uhattuna.  Jos  joku  vielä  kielitaidoton  tahtoo
porukoihin,  niin  kyllä  se kielenkin pikkuhiljaa luulisi  tarttuvan. (KHO:n uusi
tulkinta saamelaisuudesta kuohuttaa, 8.10.2011)
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Esimerkissä  94 äidinkielen  merkitys  yksilön  identiteetille  tulee  ilmi  hyvin 

eksplisiittisesti:  sitä ei voi mitata rahassa.  Parafrasoiden kielen merkitys identiteetille 

on siis mittaamattoman arvokas. Substantiivilla  raha aktivoidaan myös kielidiskurssin 

sisällä  esiintyvä  talousdiskurssi,  jossa  saamen  kieli  merkityksellistetään  menoeräksi. 

Kyseisessä esimerkissä talousdiskurssia ei kuitenkaan haluta toistaa, vaan samalla, kun 

diskurssi  herätetään,  sitä  vastaan  myös  argumentoidaan.  Esimerkki  voidaan  lukea 

vastapuheena  kielen  taloudelliselle  merkityksellistämiselle.  Kielen  merkityksestä 

identiteetille puhutaan myös esimerkissä 95.

Vastapuheena  niille  näkemyksille,  joiden  mukaan  saamen  kieli  on  olennainen  osa 

identiteettiä ja saamelaisen kulttuurin perusta, on saamen kielen ja osin kulttuurinkin 

merkityksellistäminen harrastukseksi. Tämä on luettavissa esimerkeistä 96 ja 97: 

(96) Tohtoriksi voi väitellä kaikenlaisista harrastuksista ja musaa voi räpätä myös
sellaisella kielellä, mitä kukaan muu ei ymmärä; se ei pelasta kieltä, koska sitä
ei voi käyttää niin,  että  tulee riittävän suuressa "lapinkylässä" ymmärretyksi.
Harrastuksena se toki menee. (Henrikson: saamen kielet uhanalaisia, 13.9.2011)

(97) Yhteiskunnalle  tulee  nämä pienryhmien  erityisvaatimukset  todella  kalliiksi  ja
joustamattomuus  ilmeisesti  eriarvoistaa  lapsia  jo  pienestä  pitäen.  Totuus  on,
ettei  saamen  kielellä  maailmalla  pärjää,  mutta  auttaa  eristäytymään  muusta
yhteiskunnasta jo kielimuurin takia. Työnteko  kannattaa,  mutta  kulttuuri  pitää
kansalle olla harrastus eli vapaa-ajan toimintaa. (Saamenkielisen päivähoidon
puutteista kantelu, 14.6.2011)

Esimerkki  96 on sama kuin aladiskurssissa, jossa merkityksellistetään saamen kielen 

tulevaisuutta. Esimerkissä saamen kielen tulevaisuus merkityksellistetään synkäksi, ja 

kulttuurin  ja  kielen  säilyminen  nähdään  nykyisin  tai  tulevaisuudessa  lähinnä 

harrastuksena,  ei  niinkään  elävänä  osana  ihmisten  arkipäivää  tai  olennaisena 

identiteetin osana. Adjektiivimääritettä kaikenlainen voi pitää jopa melko vähättelevänä 

ilmauksena. Esimerkissä 97 esitetään puolestaan vaatimuksia siitä, millaisia merkityksiä 

kulttuurin  tulisi  yksilön  elämässä  saada.  Tämä  ilmaistaan  nesessiiviverbillä  pitää.  

Esimerkissä kulttuurille annetaan siis vain harrastuksen arvo. 

Kielidiskurssissa saamen kieltä merkityksellistetään monin eri tavoin: Siinä toistetaan 
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osaksi yhteiskunnallista diskurssia, jossa saamelaiset merkityksellistetään yhteiskunnan 

menoeräksi. Erona on, että kielidiskurssin sisällä menoeränä nähdään nimenomaan kieli. 

Tämän  lisäksi  saamen  kieli  nähdään  hyödyttömänä  kielenä,  koska  sillä  ei  pärjää 

maailmalla.  Saamen  kieli  nähdään  myös  moderniin  ympäristöön  sopimattomana, 

menneisyyteen jähmettyneenä kielenä, joka ei pysty kehittymään ja valtaamaan itselleen 

uusia käyttöalueita.  Saamen  kielelle  myös  jaellaan kuolemantuomioita,  sillä  sen 

tilanteen  nähdään  olevan  jo  liian  huono.  Diskurssissa  myös  merkityksellistetään 

kaksikielisyyttä sekä keskustellaan vakiintuneesti siitä, onko saamenkielisten kielelliset 

oikeudet nähtävä kohtuuttomina erityisetuina vai perusoikeutena. Keskustelusta versoo 

myös  vaatimus  saamen  kielen  aseman  parantamiseksi,  jota  toisinaan  perustellaan 

esimerkiksi  ruotsin  kielen  asemaan  liittyvillä  analogioilla.  Saamen  kieltä 

merkityksellistetään  diskurssissa  myös  identiteetin  ja  kulttuurin  pohjaksi,  kantavaksi 

voimaksi.  Sen  vastapuheena  toimii  kuitenkin  näkemys,  jossa  kieli  nähdään 

pikemminkin vain harrastuksena. 

Statusdiskurssin  ja  yhteiskunnallisen  diskurssin  tavoin  myöskään  kielidiskurssissa 

saamelaiset  eivät  ainakaan  tietoisesti  tuo  itseään  esiin  kommenttien  puhujina,  ja 

useammin  puhujina  toimivatkin  juuri  ei-saamelaiset. Kuitenkaan  läheskään aina 

kommentin puhuja ei liitä itseään mihinkään ryhmään, vaan puhuu  toimijoista ilman 

määritteenä olevaa persoonapronominia. 
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6. PÄÄTÄNTÖ

Tutkin  pro  gradu  -työssäni  diskurssianalyyttisesti Yle.fi-verkkosivuston 

saamelaisuutisten  kommentteja.  Tutkimusaineistoni  sisältää  ne  32:een 

saamelaisuutiseen  kirjoitetut  241  kommenttia,  jotka  liittyvät  saamelaisten 

alkuperäiskansastatukseen, saamelaisten yhteiskunnalliseen asemaan tai saamen kieleen. 

Uutiset, joihin kommentit on kirjoitettu, on julkaistu aikavälillä 20.11.2009 ja 1.2.2012. 

Suurin  osa  uutisista  on  julkaistu  vuosina  2010  ja  2011.  Tutkimukseni  tavoite  on 

selvittää, miten saamelaisia verkkokommenteissa ryhmänä merkityksellistetään. 

Työni teoreettisena viitekehyksenä toimivat sosiaalinen konstruktivismi sekä kriittinen 

lingvistiikka,  jonka  kielitieteellinen  tausta  on  Hallidayn  systeemis-funktionaalisessa 

kieliopissa.  Teoriataustani  lähtökohta on oletus  kielestä  todellisuutemme rakentajana. 

Aineistoni  analysoimiseen  käytän  kriittisen  diskurssianalyysin  työkaluja. 

Diskurssianalyysillä  ei  ole  vakiintunutta  metodia,  vaan  tutkija  valitsee  työkalunsa 

aineistonsa mukaisesti. Välineitä voi kerätä laajalti lingvistiikan kentältä. 

Työni  jakaantuu  kolmeen  suureen  diskurssiin:  statusdiskurssiin,  yhteiskunnalliseen 

diskurssiin  sekä  kielidiskurssiin.  Statusdiskurssissa  saamelaisia  merkityksellistetään 

alkuperäiskansa-aseman kautta  ja  yhteiskunnallisessa  diskurssissa  suhteessa  valtioon, 

sen antamiin oikeuksiin sekä muihin yhteiskunnan jäseniin. Kielidiskurssissa puolestaan 

merkityksellistetään  saamen  kieltä,  jolloin  saamelaiset  nähdään  ryhmänä  kielensä 

kautta.

Statusdiskurssissani näkyy saamelaisten sekä saamelaismääritelmän ulkopuolelle jäävän 

väestönosan  välinen  kamppailu  alkuperäiskansa-asemasta.  Näin  diskurssi  jatkaa  jo 

1990-luvulla alkanutta niin sanottua lappalaiskiistaa, jonka syynä nähdään muun muassa 

Lapin ei-saamelaisen väestönosan pelko saamelaisille annettavista erityisoikeuksista. 

Kamppailu  alkuperäisyydestä  näkyy  diskurssissani  esimerkiksi  niin,  että 

saamelaismääritelmää muokataan ja rakennetaan uudelleen sekä arvioidaan kriittisesti 

nykyisen  lakiin  kirjatun  saamelaismääritelmän  perusteita.  Nykyinen 

saamelaismääritelmä on kieliperustainen, mutta diskurssissa kielikriteeri nähdään lähes 
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poikkeuksetta huonona tapana määritellä saamelaisuutta.  Kielen olennaista merkitystä 

nykyisessä  saamelaismääritelmässä  ei  siis  useinkaan  nähdä:  kieli  ei  ole  pelkästään 

itseisarvo, vaan sen mukana tulee myös yhteys saamelaiseen kulttuuriin. Kielen sijaan 

määritelmä  halutaan  rakentaa  uudelleen  geeneihin,  asutushistoriaan  tai 

itseidentifikaatioon perustuvaksi.

Uudelleenmäärittelyn  tavoitteena  on  liittää  myös  saamelaismääritelmän  ulkopuolelle 

jäävä  väestönosa alkuperäiskansastatuksen  alle,  mutta  toisinaan saamelaisten 

alkuperäiskansa-asema  myös  kiistetään  kokonaan. Saamelaismääritelmän 

uudelleenrakennettuja  perusteita  peilaan  ILO:n  eli  YK:n  Kansainvälisen  työjärjestön 

määrittelemiin alkuperäiskansakriteereihin, jotka uudelleenmäärittelyn seurauksena ovat 

toisinaan vaarassa jäädä täyttymättä. 

Vaikka alkuperäiskansastatus eli  saamelaisuus on  statusdiskurssissa selvästi  hyvinkin 

tavoiteltu asia, näkyy diskurssin sisällä myös se, että itse saamelaisiin ei silti välttämättä 

suhtauduta positiivisesti.  Diskurssissani on vahvoja, negatiivissävytteisiä kannanottoja, 

joissa  esimerkiksi kiistetään  saamelaisten  alkuperäiskansa-asema,  kutsutaan heitä 

pakolaisiksi sekä väitetään  nykyisen  määritelmän  perusteita  valheellisiksi.  Se,  kenet 

pitäisi  määritellä  saamelaiseksi  ja  kenet  ei,  herättää  selvästi  kommentoijissa 

voimakkaita  tunteita.  Tämä viittaa siihen,  että  asiaa  kommentoivat juuri  ne,  joita  se 

eniten koskettaakin: Lapissa asuvat ihmiset. 

Työni  yhteiskunnallisessa  diskurssissa  mielenkiintoista  on sen  mustavalkoisuus: 

Saamelaiset  nähdään  diskurssissa  veronmaksajien  taakkana  ja  valtion  lemmikkeinä, 

joille annetaan valtaväestön ulottumattomissa olevia etuoikeuksia. Toisaalta saamelaiset 

nähdään sorrettuna vähemmistönä.  Näiden kahden toisistaan poikkeavan näkemyksen 

lisäksi  yhteiskunnalliseen  diskurssiini  kuuluu  vakiintunut  puhe  saamelaisten 

maaoikeuksista. Statusdiskurssin tavoin myös yhteiskunnalliseen diskurssiin kirjoittuu 

vahvoja kannanottoja, joissa saamelaisia merkityksellistetään muun muassa suomalaisen 

duunarin taakkana. Vihjataan myös,  että  saamelaiset  elävät  Suomen valtion siivellä. 

Tämä johtaa  saamelaisten  ja  muiden  yhteiskunnan  jäsenten  väliseen  voimakkaaseen 

vastakkainasetteluun.  Toisaalta  negatiivissävytteiset  kannanotot  myös  aktivoivat 

puolustavia kannanottoja,  joissa  esimerkiksi  vaaditaan  sorretulle  alkuperäiskansalle 
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lisäoikeuksia.  Yhteiskunnallisen  diskurssin  maaoikeuspuheessa  puolestaan 

argumentoidaan  saamelaisten  maaoikeuksien  puolesta  ja  niitä  vastaan  sekä  esitetään 

erilaisia  ennustuksia  siitä,  millaisia  seurauksia  Kansainvälisen  työjärjestön  ILO:n 

heimo- ja alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen ratifioinnilla olisi.

Työni  yhteiskunnallisen  diskurssin  voi  nähdä  osaltaan  vahvistavan  ja  jatkavan 

saamelaisiin liittyvää julkista keskustelua. Esimerkiksi Viivi Halme on pro gradussaan 

tutkinut, että valtionavustukset ja -palkinnot olivat esillä myös Kalevan uutisoinnissa 

vuosina 2001 ja 2010. Seija Tuulentie  on väitöskirjassaan havainnut, että saamelaiset 

nähdään usein etuoikeutettuna ryhmänä. 

Kielidiskurssissa merkityksellistetään saamen kieltä. Siinä saamen kieli nähdään muun 

muassa  taloudellisena  rasitteena.  Näkemys  toistaa  työni yhteiskunnallista  diskurssia, 

jossa itse  saamelaiset  merkityksellistetään yhteiskunnallisena  taakkana.  Saamen kieli 

nähdään diskurssissa myös hyödyttömänä kielenä, koska sillä ”ei pärjää maailmalla”. 

Monet  saamen  kielet  ovat  uhanalaisia,  ja  diskurssissa  niitä  merkityksellistetäänkin 

kuolemaantuomittuina  kielinä. Saamen  kieli  nähdään  myös  moderniin  ympäristöön 

sopimattomana  kielenä,  joka  ei  pysty  kehittymään  ja  valtaamaan  itselleen  uusia 

käyttöalueita.  Yhteiskunnallisen  diskurssini  oikeuspuhetta  jatkaa  kielidiskurssissa 

puolestaan vakiintunut keskustelu siitä, pitäisikö saamelaisten kielelliset oikeudet nähdä 

erityisetuina  vai  jokaiselle  kuuluvina  perusoikeuksina.  Kielellisiä  oikeuksia 

käsittelevästä  puheesta  versoo myös vaatimus kielellisten oikeuksien parantamiseksi, 

jota  toisinaan  tuetaan  ruotsin  kielen  asemaan  liittyvillä  analogioilla.  Vaikka  saamen 

kielestä  puhumisen  tavat  ovat  toisinaan  synkkiä,  merkityksellistetään  saamen  kieltä 

myös  identiteetin  ja  kulttuurin  kantavaksi  voimaksi.  Toisaalta  näkemyksen 

vastapuheena toimii saamen kielen merkityksellistäminen pelkäksi harrastukseksi. 

Aineistossani  esiintyy paljon voimakkaita  kannanottoja. Toisen äärilaidan kommentit 

aktivoivat toisen  äärilaidan  mielipiteitä:  hyökkääminen  herättää myös 

puolustuspuheenvuoroja.  Verkossa oleviin  uutisiin  on nopeaa  ja  vaivatonta  kirjoittaa 

oma  mielipiteensä  esitetystä  asiasta,  jolloin  kommentit  eivät  välttämättä  ole  aina 

loppuun asti harkittuja ja jäsenneltyjä. Verkkokommenteissa turvaudutaan monesti myös 

anonyymiyteen,  eikä  yhtä  kärkkäitä  kommentteja  sanottaisi  niin  helposti  vaikkapa 
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kasvokkain  tai  haastattelutilanteessa.  Itsesensuurin  puutteen  vuoksi  pidänkin 

verkkokommentteja  hyvin  mielenkiintoisena  ja  tavallaan  hyvin  rehellisenä, 

kaunistelemattomana aineistona.  Vai  kuinka  moni  haastattelutilanteessa  kehtaisi 

esimerkiksi myöntää pitävänsä saamelaisia yhteiskunnan ja veronmaksajien taakkana? 

Olisi  ollut  mielenkiintoista  tutkia  myös  niitä  kommentteja,  jotka  jossakin 

rajaamisvaiheessa  karsiutuivat  pois  lopullisesta  aineistostani.  Karsiutuneista 

kommenteista olisi varmasti noussut esiin myös vähemmän kuluneita ja esillä olleita 

diskursseja  kuin  ne,  jotka  nyt  päätyivät  tutkimukseeni.  Sen lisäksi,  että  pro  gradun 

sivumäärärajoitukset tulivat vastaan, minua harmittivat myös metodologiset rajoitukset. 

Pitääkseni työn jotenkin hallittavana minun oli luokiteltava jokainen kommentti  vain 

yhteen  diskurssiin,  vaikka  varsinkin  pitkissä  kommenteissa  useat  diskurssit  kulkivat 

limittäin.  Varsinkin  saamelaisten  oikeuksiin  ja  alkuperäiskansa-asemaan  liittyvät 

diskurssit monesti limittyivät. Olisin tahtonut työssäni pohtia myös enemmän uutisten ja 

niihin kirjoitettujen kommenttien suhdetta,  sillä nyt sen analysointi jäi melko ohueksi. 

Asiasta  voinkin  oikeastaan  todeta  vain  sen verran,  että  kunkin  uutisen  teema tuntui 

keräävän ympärilleen oletuksenmukaisesti eniten juuri teeman mukaisia kommentteja.

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten saamelaisia ryhmänä merkityksellistetään. 

Mielestäni onnistuin täyttämään tutkimustavoitteeni  vähintäänkin jossain määrin, sillä 

löysin  tavoista  ainakin  osan.  Löytämäni  tavat  ovat  kuitenkin  vain  osa  niistä 

merkityksellistämisen tavoista,  joita  kaikissa  alun  perin  selailemissani  kommenteissa 

piili.  Työssäni onnistuinkin siis oikeastaan tutkimaan kaikista suurimpia ja selkeimpiä 

diskursseja,  joten  olisikin  mielenkiintoista  tutkia,  millä  muilla  tavoin  saamelaisia 

verkossa merkityksellistetään. Jatkotutkimus voisi käsitellä siis esimerkiksi sitä, millä 

tavoin  verkossa  puhutaan  vaikkapa  saamelaisten  elinkeinoista  tai  taiteesta.  Olisi 

kiinnostavaa  myös  tehdä  jonkinlaista  saamelaisiin  liittyvää  asennetutkimusta,  sillä 

luulen,  että  Etelä-Suomessa ja  Pohjois-Suomessa asuvien  asenteet  voivat  poiketa 

toisistaan paljonkin.

Vaikka tutkinkin ainoastaan muutamaa diskurssia, ja vaikka tarvetta jatkotutkimukselle 

olisi vielä paljonkin, antaa pro gradu -työni kuitenkin jonkinlaisen kuvan niistä tavoista, 

joilla tavalliset ihmiset saamelaisia ryhmänä merkityksellistävät. 
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LIITE 1. Tutkimusaineisto.

32 Yle.fi-verkkosivuilla julkaistua saamelaisuutista aikaväliltä 20.11.2009–1.2.2012:

20.11.2009: Väyrynen: puitelaki saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi

21.12.2009: Kirkko ja saamelaiskulttuuri kohtaavat seminaarissa

30.3.2010: Saamelaiskulttuurikeskus nousee pian Inariin

4.6.2010: Ministeriö patistaa hallitusta saamelaisasiassa

10.6.2010: Saamelaiskulttuurikeskuksen peruskivi muurattiin

1.10.2010: Saamelaisten kulttuurikeskuksen kulut nousevat 

11.10.2010: Ulosmarssi keskeytti Saamelaiskäräjät

13.10.2010: Saamelaiskäräjien riitely nakertaa

13.10.2010: Antti Katekeetta lopettaisi saamelaiskäräjät

14.10.2010: Kirkko aikoo pyytää anteeksi saamelaisilta 

5.11.2010: Vähemmistövaltuutettu: Saamen kielten oppimateriaalipula korjattava

23.11.2010: Halonen: ILO-sopimus ratifioitava

7.12.2010: Tutkimus: Vesivoiman rakentaminen vahingoitti saamelaisia 

13.12.2010: Tutkimus nykyajan kaupunkisaamelaisista

14.1.2011: Yk-raportti moittii Suomea saamelaisten oikeuksien puutteista 

20.1.2011: EU-parlamentti: Suomenkin ratifioitava alkuperäiskansojen ILO-sopimus 

31.1.2011: Saamelaiskärjät huolissaan Kilpisjärvestä

10.3.2011: Suomi mukaan valmistelemaan saamelaissopimusta

21.3.2011: Lapin Kansaan ehkä saamenkieliset sivut

14.4.2011: EN: saamelaisten maaoikeudet kuntoon 

20.5.2011: Saamelaisasiat esillä hallitusneuvotteluissa

14.6.2011: Saamenkielisen päivähoidon puutteista kantelu 

8.8.2011: Leville kansainvälinen saamelaiskylä

12.8.2011: Saamelaiskäräjille tulossa sukupolvenvaihdos

26.8.2011: Saamelaisilla ja maoreilla yhteisiä kielisuunnitelmia

13.9.2011: Henrikson: saamen kielet uhanalaisia

28.9.2011: KHO antoi vaalikelpoisuuden neljälle uudelle saamelaiselle 

4.10.2011: Piritä Näkkäläjärvi edustaa suurta osaa saamelaisista

8.10.2011: Kho:n uusi tulkinta saamelaisuudesta kuohuttaa 
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5.12.2011: Saamelaisarkistolle työntekijä

30.12.2011: Sajos avataan loppiaisen jälkeen

1.2.2012: Saamelaisarkisto avautui Inarissa 
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