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JOHDANTO 

 

Tutkimustehtävä ja käsitteet 

 

Suomi on ollut yksi viimeisistä alueista maailmassa, missä ihmiset ovat harjoittaneet 

menestyksellisesti metsästäjä-keräilijän elämäntapaa. Viimeiset saamelaiset asettuivat 

aloilleen vasta 1980-luvulla.1 Suomen pohjoisten alueiden väestö on elänyt muuhun 

Suomeen verrattuna poikkeuksellisissa oloissa maantieteellisesti, kulttuurisesti sekä 

elinkeinojen ja elämäntapojen näkökulmasta. Inari on nykyään nelikielinen kunta. Suo-

men kielen lisäksi alueella puhutaan inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kieliä, mikä tekee 

alueesta mielenkiintoisen tutkimuskohteen muun muassa kulttuurin, kielten, kulttuuri-

antropologian ja historian tieteenaloilla. Inarin väestön monimuotoisuuden vuoksi on 

tärkeää tarkastella alueen väestöllisiä muuntujia tieteellisin metodein. Syntyvyyden ja 

kuolleisuuden tutkimisen kautta voidaan selvittää, miten Inarin väestö on siirtynyt as-

teittain metsästäjä-keräilijöistä osaksi modernia yhteiskuntaa ja miten lukuisin eri tavoin 

tämä siirtymä on alueen eri väestöihin vaikuttanut. 

 

Syntyvyyden ja kuolleisuuden tutkiminen ilmiönä tarkoittaa väestön keskuudessa tapah-

tuvan lisääntymisen ja kuolintapausten mitattavissa olevien tekijöiden tarkastelua. Väes-

töhistoria kuuluu alatieteenä empiiriseen väestöntutkimukseen. Väestöntutkimuksen ja 

väestöhistorian tehtävänä on kuvata väestön rakenteen, määrän ja alueellisen jakautumi-

sen vallitsevaa tilannetta ja tapahtuneita muutoksia, sekä tutkia väestöilmiöiden keski-

näisiä vuorovaikutuksia ja vuorovaikutussuhteita muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.2 

Vertaan tutkimuksessa Inarin alueen suomalaisten ja saamelaisten väestöllisiä muuntu-

jia toisiinsa sekä vertaan saatuja tuloksia Ruotsin saamelaisalueista tehtyihin tutkimuk-

siin. Lisäksi tarkastelen, miten Inarin väestön kuolleisuus ja syntyvyys ovat eronneet 

koko Suomesta3. Tutkimustehtävä jakautuu seuraaviin alakysymyksiin: 

- Miten Inarin saamelaisten ja suomalaisten syntyvyys ja kuolleisuus erosivat toi-

sistaan? 

                                                 
1 V. Similä, ”Maanviljely oli ihmiskunnan pahin virhe” (art.). Helsingin Sanomat (HS) 28.8.2016. 
2 Haimi 1987, 3–6, 129. 
3 Suomesta saatuihin lukuihin ja kuvioihin on sisällytetty myös Inari, koska Inarin pois jättäminen on 
tutkimustulosten kannalta merkityksetöntä. 



 

 

4 

 

- Mitkä syyt vaikuttivat saamelaisten ja suomalaisten välisiin syntyvyys- ja kuol-

leisuuseroihin? 

- Millaisia eroja oli Inarin saamelaisten ja suomalaisten syntyvyys- ja kuollei-

suuskehityksessä verrattuna Ruotsin saamelaisiin ja ruotsalaisiin uudisasukkai-

siin, ja miten erot ovat selitettävissä? 

- Miten Inarin syntyvyys ja kuolleisuus ovat kehittyneet verrattuna koko Suo-

meen? 

 

Tarkempia mielenkiinnon kohteita ovat syntyvyyden kohdalla yleinen syntyvyysluku, 

kokonaishedelmällisyys, ikäryhmittäinen hedelmällisyys ja synnyttäjien keski-ikä. 

Kuolleisuuden tutkimisessa tärkeimpiä ilmiöitä ovat puolestaan imeväiskuolleisuus, 

lapsikuolleisuus ja tartuntatautikuolleisuus. Tartuntataudit olivat suurin yksittäinen 

kuolleisuuteen vaikuttanut tekijä esiteollisella ajalla, joten tarkastelen Inarin pahimpia 

kuolleisuuskriisejä ja tartuntatautiepidemioita osana kuolleisuutta. Rajaan tutkimuksen 

kuolleisuuden ja syntyvyyden tarkasteluun ja jätän esimerkiksi asutushistorian tutkimi-

sen kokonaan pois. Tarja Nahkiaisoja on tutkinut Inarin asutushistoriaa suhteellisen 

kattavasti, joten aiheen tarkastelu tässä tutkimuksessa on tarpeetonta. Lisäksi Inarin pa-

hinta kuolleisuuskriisiä espanjantautia4 on tutkittu varsin kattavasti esimerkiksi Jouko 

Vahtolan artikkelissa, joka on julkaistu Veli-Pekka Lehtolan toimittamassa julkaisussa 

Kirjoituksia Inarin historiasta (1998), joten aiheen syvällisempi tarkastelu on tarpeeton-

ta. 

 

Suomen ja Norjan välinen rajasulku vuonna 1852 vahvisti poronhoidon kehittymistä 

Suomen rajojen sisäpuolella ja toi Inariin pysyvän porosaamelaisväestön,5 minkä vuoksi 

tutkimus on loogisinta aloittaa 1850-luvulta. Tarkastelen kuolleisuuden ja syntyvyyden 

kehittymistä tilastollisesta näkökulmasta pääasiassa vuosikymmen kerrallaan, joten si-

sällytän tutkimukseen vuodet 1850–1939. Inarin alueen suomalainen uudisasutus alkoi 

kiihtyä 1800-luvun loppupuolella, mikä on mielestäni hyvä syy ajoittaa tutkimus osit-

tain aikaan ennen uudisasutusta, uudisasutuksen vilkkaimpaan ajankohtaan, sekä saame-

laisten ja suomalaisten yhteiselon vakiintumisen aikaan. Lisäksi tutkimuksen aikarajaus 

sijoittuu luontevasti Suomen väestöllisen muuntumisen aikakaudelle. 

                                                 
4 Espanjantauti oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen maailmanlaajuisesti levinnyt influenssaepide-
mia, joka iski Inariin talvella 1920. Lehtola 2003, 338–339. 
5 Nahkiaisoja 2016, 59. 
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Väestöissä tapahtuvia syntyvyyden ja kuolleisuuden muutoksia kutsutaan väestölliseksi 

muuntumiseksi. Väestöllisen muuntumisen aikana kehitys tapahtuu korkean syntyvyy-

den ja korkean kuolleisuuden aikakaudesta alhaisen syntyvyyden ja alhaisen kuollei-

suuden aikakauteen. Kuolleisuuden aleneminen tapahtuu väestössä ensimmäisenä, min-

kä jälkeen myös syntyvyys alkaa alenemaan. Useimmissa länsimaissa siirtymä korkean 

kuolleisuuden ja korkean syntyvyyden aikakaudelta alenevan kuolleisuuden aikakaudel-

le alkoi 1700-luvun puolivälin aikoihin. Siirtymä alenevan kuolleisuuden ja korkean 

syntyvyyden aikakaudelta kohti alenevaa syntyvyyttä tapahtui puolestaan 1800-luvun 

puolivälissä. Viimeinen kehitysvaihe, eli alhaisen kuolleisuuden ja alhaisen syntyvyy-

den aikakausi saavutettiin 1900-luvun puolivälissä.6 Aika ennen 1870-lukua oli Suo-

messa esi-industrialistista aikaa, eli teollistuminen ei ollut saanut vielä jalansijaa Suo-

messa. 1870–1930 -luvut ovat puolestaan varsinaista orastavan industrialismin aikaa, 

jolloin pienimuotoinen teollistuminen, kaupungistuminen ja väestön muuntuminen al-

koivat hiljalleen muokata suomalaista yhteiskuntaa.7 Aikarajaus antaa hyvän kontrastin, 

miten syntyvyys ja kuolleisuus kehittyivät harvalukuisessa ja luontaistaloutta harjoitta-

vassa Inarissa verrattuna maatalousvaltaiseen ja hiljattain kaupungistuvaan Suomeen. 

Tutkimus on hyvä rajata talvisodan alkamisvuoteen 1939, sillä sotavuodet muuttivat 

suomalaista yhteiskuntaa ja Inarin väestörakennetta siinä määrin, että kvantitatiivisen 

tutkimuksen ja vertailevan analyysin tekeminen muodostuvat haasteellisiksi. 

 

Suomalaisten ja saamelaisten välisten väestöllisten erojen vertailu on vaikeaa, sillä su-

kujen ja sukuhaarojen saamelaisuuden määrittämiseen tarvittaisiin oma itsenäinen tut-

kimus. Suomalaisten ja saamelaisten väliset seka-avioliitot alkoivat Lehtolan mukaan 

yleistyä 1890-luvulla.8 Suomalaisten ja saamelaisten välisten avioliittojen vuoksi on 

erittäin vaikeaa määrittää suomalaistuneet saamelaiset, tai saamelaistuneet suomalaiset. 

Tästä johtuen olen rajannut suomalaisten ja saamelaisten välisten väestöllisten erojen 

tutkimisen vuosiin 1850–1899, jolloin suomalaisten ja saamelaisten välinen avioliittoi-

suus ei ollut vielä niin mittavaa kuin myöhempinä vuosikymmeninä. Olen määrittänyt 

saamelaiset ja suomalaiset lähinnä sukunimen perusteella. Pelkkään sukunimeen perus-

tuva jaottelu ei ole täysin lähdekriittisesti luotettava, sillä osalla saamelaisista saattoi 

                                                 
6 Young & Bjerregaard 2008, 15. 
7 Strömmer 1969, 16. 
8 Lehtola 2012, 211. 
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olla jo 1800-luvun puolella suomalainen sukunimi, ja taas puolestaan osalla suomalai-

sista saattoi olla saamelainen sukunimi. Tästä esimerkkinä nimismies Nordlingin renki 

Olli Ranttila, joka muutti metsänvartijaksi Inarijoelle 1800-luvun lopulla. Hän avioitui 

saamelaisnaisen kanssa ja heidän jälkeläisensä saamelaistuivat täysin, vaikka olivat su-

kunimeltään Ranttiloita.9 Seka-avioliittoisuuden lisääntymisen voi todeta myös Inarin 

kuolleiden ja haudattujen luetteloista, sillä 1890-luvulla alettiin merkitä naisen synty-

mänimi naimakauppojen kautta tulleen sukunimen lisäksi. 

 

Alkuperäiskansa voi saada käsitteenä poliittisen merkityksen, mutta tässä tutkimukses-

sa käsitteen ainoana tarkoituksena on kuvata etnisiä vähemmistöjä, joita ovat saamelais-

ten lisäksi esimerkiksi Australian aboriginaalit ja Uuden-Seelannin maorit. 

 

Esiteollinen aika tarkoittaa terminä aikakautta, jolloin teollisuutta ei vielä ollut olemas-

sa tai saatavilla. Aarno Strömmerin mukaan Suomen esiteollinen aikakausi oli 1870-

lukua edeltänyt aika. 1870–1930-luvut olivat teollistumisen alkuvaihetta Suomessa ja 

1930-luvun jälkeinen aikakausi varsinaista teollistumista.10 Esiteollinen aika on käsit-

teenä vaikea, sillä teollistuminen alkoi eri alueilla eri aikakausina. Inarissa esiteollisen 

ajan voidaan tulkita jatkuneen aina 1920–1930-luvuille, eli Petsamon turismiin, tiever-

koston rakentamiseen ja Inarin metsätöiden alkamiseen asti. 

 

Karjanhoito tarkoittaa tässä tutkimuksessa nautaeläinten, lampaiden, kanojen ja mui-

den karjaeläinten kasvattamista. 

 

Poronhoito tarkoittaa tässä tutkimuksessa puolivillien ja vapaana elävien porojen pai-

mentamista. 

 

Inarilaiset tarkoittavat tässä tutkimuksessa kaikkia Inarin alueella asuvia ihmisiä etni-

syydestä riippumatta. 

 

Suomalaiset uudisasukkaat tarkoittavat tässä tutkimuksessa Inarin alueella asuvia 

suomalaisia. 

 

                                                 
9 Lehtola 2012, 43. 
10 Strömmer 1969, 18. 
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Kalastajasaamelaisia kutsutaan historiallisissa lähteissä myös kalastaja-, järvi- tai kala-

lappalaisiksi. Nykyään heidät tunnetaan inarinsaamelaisina, koska heidän alkuperänsä 

on Inarijärven ympäristössä ja Inarin kunnan alueella. 

 

Porosaamelaisia kutsutaan myös pohjois- ja tunturisaamelaisiksi sekä poro- ja tunturi-

lappalaisiksi, sillä heidän elinkeinonsa on historian saatossa ollut voimakkaasti yhtey-

dessä poronhoitoon. 

 

Kutsun inarinsaamelaisia tässä tutkimuksessa kalastajasaamelaisiksi ja pohjoissaamelai-

sia porosaamelaisiksi, sillä elinkeinojen painottaminen on tutkimuksen kannalta olen-

naista. 

 

Metsäsaamelaiset tarkoittavat tässä tutkimuksessa saamelaisia, jotka asuivat Ruotsin 

saamelaisalueilla metsäisillä seuduilla. Heidän elinkeinojaan olivat pienimuotoinen po-

ronhoito, metsästys ja kalastus.11 

 

Tutkimustilanne 

 

Alkuperäiskansojen ja pohjoisen väestön tutkiminen on Suomessa ja koko Skandinavian 

alueella suosittua. Ruotsissa pohjoisten kansojen kuolleisuuden ja syntyvyyden tutkimi-

nen on erinomaisella tasolla. Esimerkiksi Ruotsissa sijaitseva Demographic Data Base 

sisältää kattavasti Ruotsin Lapin väestötilastoja. Suomen puolella Lapin syntyvyyttä ja 

kuolleisuutta on tutkittu hieman vähemmän. Saamelaisten ja suomalaisten välisistä suh-

teista on useita laadullisia tutkimuksia, mutta varsinaista väestötieteellistä tutkimusta ei 

ole tehty yhtä kattavasti kuin esimerkiksi Ruotsissa. Inarin alueesta ja erityisesti väes-

töstä ei ole tarkkaa määrällistä tutkimusta, vaan kuolleisuutta ja syntyvyyttä käsitellään 

lähinnä muuta tutkimusta täydentävänä tietona. Perusteelliselle demografiselle kuollei-

suus- ja syntyvyystutkimukselle on siis aihetta. Inarin alue kiinnostaa erityisesti, koska 

kyseessä on oma kotiseutu ja omat sukujuureni ovat saamelaiset. 

 

Veli-Pekka Lehtolan toimittama julkaisu Inari Aanaar – Inarin historia jääkaudesta 

nykypäivään (2003) toimii hyvänä yleisteoksena Inarin historiasta ja luotaa läpi alueen 

                                                 
11 Nordin & Sköld 2014, 163. 
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väestönkehityksen keskeisimpiä piirteitä. Teos käsittelee varsin kattavasti Inarin histori-

an vaiheita tutkimuksen aikarajauksen puitteissa. Lehtolan kirjoittama Saamelaiset 

suomalaiset: Kohtaamisia 1896–1953 (2012) käsittelee saamelaisten ja suomalaisten 

välisiä suhteita ja taustoittaa hyvin, miten saamelaiset kokivat suomalaisen uudisasutuk-

sen, mutta toisaalta kertoo myös suomalaisten suhtautumisesta saamelaisiin. Teoksen 

esittämä kuvailu saamelaisten ja suomalaisten välisestä kanssakäymisestä auttaa selit-

tämään ryhmien välisiä väestöllisiä eroja. Tarja Nahkiaisojan väitöskirja Saamelaisten 

maat ja vedet kruunun uudistiloiksi – Asutus ja maankäyttö Inarissa ja Utsjoella vuosi-

na 1749–1925 (2016) käsittelee Inarin alueen asutuskehitystä sekä saamelaisten että 

suomalaisten osalta, mutta syventää myös väestönkehityksen eri vaiheita. Tutkimus 

syventää ymmärrystä Inarin väestökehityksestä ja antaa omalle tutkimukselleni tausta-

tietoa kalastaja- ja porosaamelaisten, sekä suomalaisten asutushistoriasta Inarin alueella. 

Toivo Itkosen (1948) kirjoittama kirja Suomen lappalaiset II ja Johan Evert Rosbergin 

(1911) teos Lappi auttavat selittämään, miten elämäntavat ja kulttuuriset erot ovat vai-

kuttaneet Inarin suomalaisten ja saamelaisten välisiin syntyvyys- ja kuolleisuuseroihin. 

 

Samuli Helle, Jon E. Brommer, Jenni E. Pettay, Virpi Lummaa, Matti Enbuske & Jukka 

Jokela ovat tutkineet Pohjois-Suomen maatalouden kehittymistä esiteollisella ajalla ja 

verranneet maataloutta harjoittavien suomalaisten perhekokoja ja hedelmällisyyttä pe-

rinteisiä elinkeinoja harjoittaviin saamelaisiin artikkelissaan Evolutionary demography 

of agricultural expansion in preindustrial northern Finland (2014). Artikkeli antaa tut-

kimukselleni taustatietoa elinkeinojen vaikutuksesta väestön hedelmällisyyteen. Ritva 

Kylli on tutkinut Utsjoen saamelaisten kuolinsyitä artikkelissaan Kolmen pitäjän kuolin-

syyt paikallisyhteisön kuvastajina 1700- ja 1800-luvun Pohjois-Suomessa (2014). Li-

säksi Kylli on pohtinut saamelaisten hyvinvointia ravitsemuksen näkökulmasta artikke-

lissaan Bread and power in the ”Land of no bread” – Low-carbohydrate Sámi diet in 

transition (2014). Helle et al. ja Kyllin artikkelit auttavat selittämään, miten ravitsemus 

on vaikuttanut Inarin saamelaisten ja suomalaisten välisiin syntyvyys- ja kuolleisuus-

eroihin. 

 

Leena Soininen ja Eero Pukkala ovat tutkineet Suomen saamelaisten kuolleisuutta ja 

kuolinsyitä tutkimuksessaan Mortality of the Sami in northern Finland 1979–2005 

(2008). Tutkimuksen ajanjakso sijoittuu lähemmäs omaa aikaamme ja modernin lääke-

tieteen hyödyntäminen on tutkimuksen keskeisimpiä metodeja. Tutkimuksesta selviää, 
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miten saamelaisten kuolleisuus ja kuolinsyyt eroavat suomalaisista nykylääketieteen 

valossa. Lisäksi Soininen on tutkinut saamelaisten syöpäkuolleisuutta väitöskirjassaan 

The health of the Finnish Sami in light of mortality and cancer pattern (2015). Väitös-

kirjasta käy ilmi, poikkeaako saamelaisten syöpäkuolleisuus ja syöpäsairauksiin sairas-

tuminen suomalaisista. 

 

Suomen väestön kuolleisuuden ja syntyvyyden kehityslinjoja on puolestaan tutkittu 

esimerkiksi Aarno Strömmerin lisensiaatintyössä Väestöllinen muuntuminen Suomessa 

(1969) sekä Seppo Koskisen toimittamassa kirjassa Suomen väestö (2007). Teokset an-

tavat tutkimusta varten hyvän vertailukohdan Suomen väestön kehityslinjoista. Lisäksi 

esimerkiksi Veijo Notkolan lisensiaatintutkimus Alueelliset kuolleisuuserot Suomessa 

1950–1975 (1980) selvittää, miten kuolleisuus ja kuolinsyyt ovat jakautuneet Suomessa 

toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Seppo Koskisen, Kari Pitkäsen ja Tuija Marte-

linin artikkeli Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia (2000) toimii hyvänä yleiskat-

sauksena siihen, miten eri ikäluokkien kuolleisuus ja kuolinsyyt ovat kehittyneet 1800-

luvun alusta 1900-luvun jälkipuoliskolle saakka. Nämä artikkelit ja tutkimukset toimi-

vat vertailukohteena pohtiessani Suomen ja Inarin välisiä väestöllisiä eroja. 

 

Alkuperäiskansojen terveydellisiä olosuhteita menneillä vuosisadoilla on tutkittu esi-

merkiksi T. Kue Youngin ja Peter Bjerregaardin toimittamassa teoksessa Health transi-

tions in Arctic populations (2008). Teos antaa tutkimusta varten hyvää taustatietoa eri 

alkuperäiskansojen terveydellisestä kehityksestä. Ruotsin saamelaisväestöstä ja uudis-

asutuksesta on tehty lukuisia väestöhistoriallisia tutkimuksia. Peter Sköld ja Per Axels-

son ovat tutkineet Ruotsin saamelaisväestön yleisiä kehityslinjoja ja kuolleisuutta artik-

kelissaan The northern population development: colonization, and mortality in Swedish 

Sápmi 1786–1895 (2008). Artikkeli antaa tutkimusta varten arvokasta tietoa Ruotsin 

saamelaisten väestöhistoriasta. Sköld, Axelsson, Lena Karlsson ja Len Smith ovat lisäk-

si tutkineet Ruotsin saamelaisväestön ja uudisasukkaiden imeväiskuolleisuutta artikke-

lissaan Infant mortality of Sami and settlers in Northern Sweden: the era of colonization 

1750–1900 (2011). Artikkelin avulla voin vertailla Inarin ja Ruotsin saamelaisväestöjen 

imeväis- ja lapsikuolleisuuden eroja. Lena Maria Nilsson on puolestaan tutkinut ruoka-

valion ja elämäntapojen vaikutusta kuolleisuuteen pro gradu -tutkielmassaan Sami lifes-

tyle and health: epidemiological studies from northern Sweden (2012). Lena Karlsson 

on lisäksi tutkinut Ruotsin alkuperäisväestön elinajanodotteiden kehittymistä artikkelis-
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saan Indigenous life expectancy in Sweden 1850–1899: Towards a long and healty life? 

(2013). Artikkelista selviää, miten kolonisaatio ja uudisasutus vaikuttivat Ruotsin saa-

melaisten kuolleisuuteen. 

 

Per Sjölander on tutkinut Ruotsin saamelaisten terveydellisiä olosuhteita ja eroja muihin 

alkuperäiskansoihin nähden artikkelissaan What is known about the health and living 

conditions of the indigenous people of northern Scandinavia, the Sami? (2011). Rakibul 

Islam ja Mahhood Ahmed Sheikh ovat tutkineet maailman alkuperäiskansojen tervey-

dentilaa ja terveydellisiä olosuhteita verrattuna valtaväestöön artikkelissaan Cultural 

and socio-economic factors in health, health services and prevention for indigenous 

people (2010). Artikkelien avulla voin vertailla Inarin saamelaisten terveydentilan kehit-

tymistä muihin alkuperäiskansoihin verrattuna. Gabriella Nordin ja Peter Sköld ovat 

tutkineet Ruotsin saamelaisväestön ja uudisasuttajien syntyvyyttä artikkeleissaan The 

complex fertility of indigenous Sami and non-reindeer-herding settlers in Jokkmokk 

1815–1895 (2013) ja True or false? Nineteenth-century Sápmi fertility in qualitative vs. 

demographic sources (2012). Artikkelien avulla voin vertailla Inarin ja Ruotsin saame-

laisalueiden syntyvyyttä toisiinsa. 

 

Ruotsin puolella tehty tutkimus alueen saamelaisista ja ruotsalaisista uudisasukkaista 

toimii tutkimukseni vertailumateriaalina. Artikkelien avulla voin tutkia, millaisia eroja 

Ruotsin saamelaisalueiden ja Inarin syntyvyydessä ja kuolleisuudessa oli, ja miten osa 

eroista oli selitettävissä. Mika Kallioinen (2009) on tutkinut kattavasti Suomen yleisim-

pien tartuntatautien ja epidemioiden historiaa kirjassaan Rutto & Rukous – Tartuntatau-

dit esiteollisen ajan Suomessa. Tutkimus auttaa selittämään, miten erilaiset tartuntatau-

tiepidemiat vaikuttivat Inarin kuolleisuuteen. Turo Manninen ja Marianne Junila ovat 

tutkineet sairaanhoidon, sairaaloiden ja lääkäritoiminnan kehittymistä pohjoisilla alueil-

la teoksessaan Lapin sairaanhoidon historia (2005). Teoksen avulla voin pohtia, miten 

sairaanhoidon taso on vaikuttanut pohjoisen väestön hyvinvointiin ja kuolleisuuteen. 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu kvantitatiivisesta eli määrällisestä, sekä kvalitatiivi-

sesta eli laadullisesta materiaalista. Kvantitatiivista aineistoa ovat Inarin kuolleiden ja 
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haudattujen luettelot, väkilukutaulut, sekä syntyneiden ja kastettujen luettelot vuosilta 

1850–1940. Kvantitatiivisesta aineistosta käyvät ilmi kuolleiden määrät, iät ja kuolin-

syyt, väestön määrä ja ikärakenne, syntyneiden määrä ja synnyttäneiden iät. Kvantitatii-

vinen aineisto muodostaa tutkimuksen kannalta tärkeimmän lähdeaineiston. Kvalitatii-

vista aineistoa ovat Kittilän piirilääkärin päiväkirjamerkinnät vuosilta 1885–1890. Päi-

väkirjamerkinnät antavat mikrohistoriallisen näkökulman terveydenhuollon tasoon, tar-

tuntatautien leviämismekanismeihin, lääkärien hoitomenetelmiin, sekä aikalaisten itse-

hoitomenetelmiin ja suhtautumiseen lääkintähenkilöstöä kohtaan. Piirilääkärin toimin-

tasäde oli verrattain suuri, mistä johtuen hän oli tiiviissä yhteyksissä virkamiehiin ja 

pappeihin, joilta hän sai tietoa tartuntatautiepidemioista ja muista terveydellisistä sei-

koista. Piirilääkärin kirjoituksiin on syytä suhtautua lähdekriittisesti, sillä virkamiesten 

ja pappien antamat tiedot eivät aina olleet täysin luotettavia. 

 

Lähdeaineiston kvantitatiivisen materiaalin kautta luodut kuviot ja tilastot antavat vas-

tauksen tutkimuskysymysten tärkeimpiin kohtiin, eli millaisia eroja saamelaisten ja 

suomalaisten välisissä väestöllisissä muuntujissa oli sekä miten Inarin väestön synty-

vyys ja kuolleisuus ovat kehittyneet verrattuna Suomeen ja Ruotsin saamelaisalueisiin. 

Lisäksi Suomen virallinen tilasto (SVT) toimii vertailukohteena Suomen ja Inarin syn-

tyvyys- ja kuolleisuuserojen tarkastelussa. 

 

Tarkemmat analyysit ja tulokset vaatisivat vielä henkikirjojen tutkimista, mutta koska 

valtaosa Inarin väestöstä kuului Inarin seurakunnan piiriin ja näin ollen myös tuli merki-

tyksi seurakunnan tilastoihin, en näe, että henkikirjojen mukaan tuominen toisi merkit-

tävästi tarkempaa tietoa. Esimerkiksi Inarin seurakunnan väkilukutauluissa seurakun-

taan kuulumattomia oli 1900-luvun alussa vain pieni marginaalinen määrä. En ole sisäl-

lyttänyt tutkimukseeni seurakuntaan kuulumattomia, mikä heikentää tulosten täsmälli-

syyttä, mutta uskoakseni tällä ei ole tutkimustuloksiin suurta merkitystä. 

 

Kvantitatiivinen tarkastelu ja vertaileva menetelmä ovat tutkimuksen tärkeimpiä meto-

deja. Kvantitatiivinen aineisto esitetään tarkoitukseen sopivilla tavoilla kuvioiden ja 

taulukoiden muodossa. Kvalitatiivinen tutkimusmetodi auttaa puolestaan mikrohistorial-

lisen näkökulman esiintuomisessa Kittilän piirilääkärin päiväkirjoista ja potilasmerkin-

nöistä. 
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Vertaileva menetelmä auttaa ymmärtämään erilaisuutta ja yhteneväisyyksiä.12 Vertailus-

sa tarkastellaan kahden tai useamman kohteen ilmiöitä, tapahtumia tai vastaavia asioita. 

Ilmiöissä ja tapahtumissa olevia eroavaisuuksia ja/tai yhteneväisyyksiä tarkastellaan, 

niiden yleisiä ja erityisiä piirteitä tutkitaan sekä pohditaan niiden syitä ja seurauksia.13 

Vertailun tarkoituksena on ranskalaisen historioitsijan Marc Blochin mukaan pienentää 

yhden kohteen tutkimisesta muodostuvaa yliarvioinnin riskiä. Useamman kohteen ver-

taileva tutkimus pienentää tätä riskiä.14 Tiina Hemmingin mukaan yliarvioinnin riski on 

erityinen, jos on kotoisin tutkimaltaan alueelta. Vertailu on hänen mukaansa hyvä keino 

etäännyttää itsensä tutkimuskohteestaan.15 Olen kotoisin tutkimaltani alueelta, joten 

vertailua voidaan pitää hyvänä keinona säilyttää tutkimuksen objektiivisuus. 

 

Tässä tutkimuksessa vertaan kvantitatiivisesta lähdeaineistosta laskettuja syntyvyys- ja 

kuolleisuuslukuja toisiinsa. Syntyvyyden ja kuolleisuuden tarkasteluissa on käytettävä 

vertailevaa menetelmää, sillä vertailu osoittaa suomalaisten ja saamelaisten väestönke-

hityksen erot sekä koko Inarin ja koko Suomen väestönkehityksen erot. Erojen selvittä-

minen on mahdollista ainoastaan vertailun avulla. Vertailun kautta voin myös pohtia, 

milloin syntyvyyttä ja kuolleisuutta voitiin pitää korkeana tai alhaisena. 

 

Vertailtavien kohteiden on oltava samankaltaisia, jotta vertailun antama tieto olisi käyt-

tökelpoista.16 Kvantitatiivisesta lähdeaineistosta saadut syntyvyys- ja kuolleisuusluvut 

ovat itse laskemiani, joten vertailukelpoisuus on perusteltua. Koko Suomen syntyvyys- 

ja kuolleisuusluvut on saatu Suomen virallisen tilaston (SVT) www-sivuilta17. Inarin 

väestöstä tehdyt laskelmat on tehty huolellisesti SVT:n sivuilla ilmoitetuilla laskukaa-

voilla. Ruotsin saamelaisalueista tehdyissä tutkimuksissa on käytetty samoja SVT:n 

käyttämiä laskukaavoja, joten Inarin syntyvyys- ja kuolleisuuslukujen vertailukelpoi-

suus Ruotsin saamelaisalueista tehtyihin tutkimuksiin on perusteltua. 

 

Aineiston lähdekriittisinä ongelmina voidaan pitää ajoittaista puutteellisuutta ja inhimil-

lisen virheen mahdollisuutta. Kirkollisen aineiston luotettavuus on todennäköisesti Ina-

                                                 
12 Green 2004, 42. 
13 Sewell 1967, 217; Peltonen 1999, 39; Osinsky & Eloranta 2014. 
14 Alkuperäinen lainaus Marc Bloch, ”Comparaison” (1930), julkaisussa Histoire et  
historiens (Paris, 1995), 93. Lainaus artikkelissa Green 2004, 42. 
15 Hemminki 2014, 44. 
16 Haupt & Kocka 2004, 26–27. 
17 www.stat.fi (luettu 10.2.2017) 

http://www.stat.fi/
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rin kokoisessa pienen asukasluvun pitäjässä kohtalaisen tarkkaa, mutta muutamia asioita 

tulee ottaa huomioon. Kuolleiden ja haudattujen luetteloissa kuolleena syntyneet ja kes-

kenmenot on lähes mahdotonta erottaa toisistaan vaihtelevien merkintätapojen vuoksi. 

Kuolleena syntyneiden kohdalle ei aina merkitty edes sukupuolta, joten lähdekriittisistä 

ja tulkinnallisista syistä olen jättänyt kuolleena syntyneet kuolleisuustarkastelun ulko-

puolelle. Syntyvyyden tarkasteluun puolestaan sisällytän kuolleena syntyneet. Syntymä- 

ja kuolinaikojen täsmällinen merkintä on todennäköisesti ollut esiteollisella ajalla puut-

teellista. Ihmiset eivät välttämättä osanneet kertoa oikeaa syntymä- tai kuolinpäivää, 

mikä saattaa vaikuttaa etenkin imeväis- ja lapsikuolleisuuden tutkimustuloksiin. 

 

Sukupuolten erottaminen toisistaan perustui ennen 1890-lukua etunimen tulkintaan. 

Joissakin tapauksissa käsialan epäselvyys on vaikeuttanut oikean sukupuolen selvittä-

mistä, minkä vuoksi aineiston tulkitsemisessa on ollut ajoittain ongelmia. Sama pätee 

ihmisten iän arvioimiseen, sillä useissa tapauksissa käsialan epäselvyys on hankaloitta-

nut oikean iän merkitsemistä. Osa vuosien 1860–1880 kuolleiden ja haudattujen luette-

loista ovat digitaaliarkistossa luettavissa, mutta skannausjälki on paikoitellen hieman 

epäselvää. Osa epäselvistä tapauksista jäi merkitsemättä, mikä aiheuttaa valitettavasti 

tilastollisen epätarkkuuden. Edellä mainitut ongelmat eivät mielestäni vaikuta tutkimus-

tuloksiin, mutta tarkkojen lukujen antaminen on lähdeaineiston luonteen vuoksi mahdo-

tonta. 

 

Saamelaisten ja suomalaisten välisten väestöerojen tutkiminen on haasteellista, sillä 

joidenkin sukunimien kohdalla saattaa olla useita merkintöjä, mitkä vaikeuttavat tulkin-

taa. Esimerkiksi vuonna 1873 kuolleen Brita Elisabeth Mikkelsintyttären sukunimeksi 

on merkitty Morottaja, mutta yläpuolella lukee alleviivattuna Kiviniemi, joten henkilön 

merkitseminen saamelaisiin tai suomalaisiin on täysin tulkinnallinen asia. Samankaltai-

sia tapauksia tulee vastaan kuolleiden ja haudattujen luetteloissa jonkin verran. Osan 

pystyy jäljittämään syntyneiden ja kastettujen luetteloista, jolloin etnisyyden pystyy 

määrittämään, mutta joidenkin henkilöiden kohdalla alkuperä on jäänyt selvittämättä. 

 

Oman ongelmansa luovat ulkopaikkakuntalaiset tai ulkomaalaiset, jotka ovat kuolleet 

tai syntyneet Inarin alueella. Esimerkiksi vuonna 1872 Raahesta saapunut seitsenhenki-
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nen veneseurue hukkui ilmeisesti Inarijärveen,18 mikä kattaa lähes puolet kyseisen vuo-

den kuolleiden määrästä. Kuolleiden ja syntyneiden kohdalle ei aina merkitty oliko 

henkilö pitäjään kuulumaton, joten olen sisällyttänyt kaikki henkilöt asuinpaikasta huo-

limatta. Tällä on paikoitellen suuri merkitys tutkimustuloksiin, minkä vuoksi on tärkeää 

tarkastella kuolleisuutta ja syntyvyyttä vuosittaisen tarkastelun sijaan vuosikymmen 

kerrallaan.  

 

Kalastaja- ja porosaamelaisten erottaminen toisistaan ja suomalaisista kirkonkirjojen 

perusteella vaikeutuu mitä lähemmäksi 1900-lukua tullaan, sillä esimerkiksi kuolleiden 

ja haudattujen luetteloissa kalastajasaamelaiset katoavat 1890-luvulle tultaessa lähes 

kokonaan. Kalastajasaamelaiset eivät toki kadonneet mihinkään, vaan heidät merkittiin 

asiakirjoissa uudisasukkaiksi, itsellisiksi tai talonpojiksi. Sama pätee myös osaan poro-

saamelaisista, mutta termi porolappalainen esiintyy kirkonkirjoissa vahvasti vielä 1900-

luvun puolellakin. Moni perinteisistä inarinsaamelaisista sukunimistä, kuten Saijets, 

Aikio ja Musta merkittiin monesti kirkollisiin lähteisiin kalastajasaamelaisista erilleen. 

Tästä syystä kalastajasaamelaisten määrä näennäisesti vähenee 1880-luvun jälkeen, 

vaikka todellisuudessa kalastajasaamelainen on vain merkitty talolliseksi tai jonkin 

muun elinkeinon harjoittajaksi. Myös Lehtola on tullut samaan johtopäätökseen. Hänen 

mukaansa tilanne monimutkaistui, kun saamelaiset alkoivat yhä kasvavassa määrin pe-

rustamaan uudistiloja. Tällöin heitä ei enää merkitty asiakirjoihin "lappalaisiksi", vaan 

talonpojiksi ja uudisasukkaiksi. Uudisasukkaaksi siirtymisen perusteella moni inarin-

saamelainen ja porosaamelainen olisi luettu suomalaisiksi.19 Sukunimet ovat virallisen 

määritelmän (poroisäntä, kalastajalappalainen) ohella auttaneet määrittelemään kuka on 

kuulunut kalastajasaamelaisiin, porosaamelaisiin tai suomalaisiin. 

 

Kolmen kansan pitäjä 

 

Saamelaiset ovat Skandinavian alueen alkuperäiskansa. Saamelaiset asuvat nykyään 

neljän valtion – Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän – pohjoisilla alueilla. Saamelaisten 

asuinalueet ulottuvat Norjan Pohjois-Atlantin rannikolta aina Venäjälle Kuolan niemi-

maalle asti. Norjassa saamelaisia asuu etenkin pohjoisimmassa Finnmarkin läänissä. 

                                                 
18 Inarin kuolleiden ja haudattujen luettelot (IKHL) 1872. Inarin seurakunnan arkisto (ISA) IF:1. OMA. 
19 Lehtola 2012, 22–24. 



 

 

15 

 

Ruotsissa saamelaiset ovat keskittyneet Norrbottenin ja Västerbottenin lääneihin, eten-

kin Jokimukan, Jällivaaran, Kiirunan ja Arjeplogin kuntiin. Suomessa saamelaisia asuu 

Inarin, Utsjoen, Enontekiön ja Sodankylän kunnissa Lapin pohjoisosissa. Venäjällä 

saamelaiset asuvat Kuolan niemimaalla. Saamelaiset jakautuvat useaan eri ryhmään, 

jotka eroavat toisistaan kieleltään, kulttuuriltaan, elintavoiltaan ja elinkeinoiltaan.20 Ina-

ria asuttivat tutkimuksen tarkasteluaikakautena vuosina 1850–1939 kalastaja- ja poro-

saamelaiset. 

 

Taulukko 1. Saamelaisten ja suomalaisten       Kuva 1. Inarin sijainti kartalla. 

lukumäärä Inarissa vuosina 1850–1940.21 

 

 

 

 

Inarin alue oli vielä 1800-luvun alussa suhteellisen harvaanasuttua seutua. Nahkiaisojan 

mukaan Kittilän ja Sodankylän alueelle muutti uudisasukkaita etelästä, mutta Inarin 

lapinkylä sai elää omaa elämäänsä suhteellisen eristyksissä muista ihmisistä.22 Inaria 

asuttivat 1800-luvun alussa kalastajasaamelaiset, jotka saivat elantonsa laajan Inarijär-

ven ja ympäröivien vesistöjen runsaista kala-apajista, peuranpyynnistä ja pienimuotoi-

sesta karjanhoidosta. Inarin kalastajasaamelaiset olivat vielä 1800-luvun alussa selvä 

valtaväestö. Suomalaisia uudisasuttajia oli Inarin seudulla suhteellisen vähän vielä 

1800-luvun alussa, sillä esimerkiksi ankarat luonnonolosuhteet ja Saariselän tunturijono 

hidastivat etelästä suuntautuvaa uudisasutusta.23 Suomalaiset ja saamelaiset erosivat 

                                                 
20 Hassler et al. 2008, 148–151 
21 Nahkiaisoja 2003, 226; Soininen 2015, 188. 
22 Nahkiaisoja 2016, 61. 
23 Nahkiaisoja 2003, 167–168, 176–181. 

Vuosi Saamelaiset Suomalaiset

1850 458 179

1860 499 202

1870 514 206

1880 562 297

1890 714 433

1900 843 632

1910 999 776

1920 806 930

1930 840 1256

1940 820 1907
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toisistaan elämäntapojensa ja kulttuurinsa puolesta. Jakob Fellman kertoi 1800-luvun 

alussa Kyrön kylässä (nyk. Ivalo) asuvan suomalaisia, jotka käyttivät saamelaisista poi-

keten suomalaista vaatepartta. Saamelaiset erosivat elintavoiltaan myös toisistaan.24 

Inaria asuttivat alueen alkuperäiset asukkaat kalastajasaamelaiset, sekä myöhemmin 

1800-luvun jälkipuoliskolla porosaamelaiset. Porosaamelaiset laidunsivat porojaan Ina-

rin hyvillä jäkälämailla jo 1700-luvulla, mutta varsinainen porosaamelaisten uudis-

asuttaminen Inarin alueelle sijoittui 1800-luvun jälkipuoliskolle. Suomen ja Norjan vä-

linen rajasulku vuonna 1852 pakotti porosaamelaisen väestön lopettamaan sukupolvia 

kestäneen rajojen yli suunnanneen porojen laiduntamisen. Porosaamelaisten oli pakko 

asettua aloilleen joko Norjaan tai Suomen puolelle, jolloin Utsjoki ja Inari saivat 1860-

luvulla vakituisen porosaamelaisasutuksensa. Myös alueen alkuperäiset kalastajasaame-

laiset alkoivat 1800-luvun puolella anomaan oikeutta uudisasuttamiseen, sillä uudistilal-

liset olivat vapautettuja määräajaksi kaikista veroista ja maksuista.25 Kalastajasaamelai-

set asuivat Inarijärven rannoilla ja sen lähiympäristöissä. Porosaamelaiset asettuivat 

länsi- ja koillis-Inarin alueille. Suomalainen asutus puolestaan keskittyi etenkin Kyrön 

kylän alueelle Inarijärven eteläpuolelle.26 

 

Saamelaisten lukumäärä pysyi huomattavasti suomalaisia korkeampana 1910-luvulle 

saakka, kuten taulukosta 1 voidaan havaita. 1890-luvulta lähtien suomalaisten määrä 

kasvoi selvästi nopeammin kuin saamelaisten, mikä johtui etenkin suomalaisten voi-

makkaasta muuttoliikkeestä.27 Vuonna 1900 saamelaisia oli 843 ja suomalaisia 632, 

mutta jo vuonna 1920 suomalaisten määrä nousi 930:een ja saamelaisten määrä väheni 

806:een. Syitä suomalaisten määrän kasvuun ja saamelaisten vähenemiseen oli useita. 

Espanjantautina tunnettu influenssavirus vei talvella 1920 hautaan 10 % Inarin väestös-

tä. Saamelaisten lukumäärä kärsi erityisesti, sillä vastustuskyvytön saamelaisväestö ei 

kestänyt virusta yhtä hyvin kuin suomalaiset. Lisäksi 1930-luvulla Inariin suuntautui 

aikaisempaa suurempi muuttoaalto ja suomalaisten määrä lisääntyi yhä enemmän.28 

 

 

 

                                                 
24 Fellman III 1906, 333. 
25 Nahkiaisoja 2003, 169; Nahkiaisoja 2016, 54, 61. 
26 Lehtola 2012, 43. 
27 Nahkiaisoja 2003, 226. 
28 Nahkiaisoja & Lehtola 2003, 226, 294. 
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Kuva 2. Inarin kunnan kartta. 

 

 

Inarilaisten elinkeinot 

 

Kalastus oli inarilaisille tärkein elinkeino vielä 1800-luvun alkupuoliskolla. Kala kävi 

pyydyksiin eri paikoissa eri vuodenaikoina, mikä pakotti väestön liikkumaan laajoilla 

alueilla jopa Jäämeren rannoilla asti. Peuralaumojen liikehdintä vaikutti myös osaltaan 

väestön liikkuvaan elämäntapaan, joten pysyviä ympärivuotisia asutuksia ei päässyt 

syntymään ennen poronhoidon kehittymistä 1800-luvun loppupuolella.29 Inarin väestö 

on elänyt muusta Suomesta poikkeavissa olosuhteissa, sillä ilmasto on kylmä ja estää 

laajamittaisen viljelyn. Kyrön kylä oli yksi harvoista paikoista, missä peltoviljelyä har-

joitettiin. Viljeltävistä kasveista ainoastaan ohralla, perunalla ja nauriilla on ollut hie-

                                                 
29 Nahkiaisoja & Lehtola 2003, 183, 227. 
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man suurempi merkitys inarilaisväestölle, mutta niidenkin osalta voidaan puhua vain 

pienimuotoisesta kotitarveviljelystä. Pohjois-Suomen peltoviljelyn satomäärät olivat 

hyvinä vuosina jopa paremmat kuin Etelä-Suomessa, mutta vastaavasti huonoina vuosi-

na satoa ei saatu ollenkaan. Peltoviljely ulottui Suomessa pohjoisemmaksi kuin missään 

muualla maailmassa. Leipäviljan viljely pyrittiin pitämään omavaraisena, sillä raskaiden 

viljalastien kuljettaminen Lapin perukoille oli raskasta ja usein kannattamatonta. Yleen-

sä sato oli huono ja halla oli yleinen vieras inarilaisen kylvömailla.30 Metsästys, kalastus 

ja myöhemmin poronhoito ovat olleet inarilaisille korvaamattomia elannon tuojia. 

 

1850-luvulta lähtien vanhat elinkeinot olivat vaarantumassa, sillä metsän riista alkoi 

käydä vähiin ja kalansaaliit pienenivät. Peurakantojen romahdus ja lopullinen häviämi-

nen muuttivat inarilaisen elämäntapaa 1800-luvun lopulla. Kalastuksen merkitys alkoi 

vähentyä ja vuosisadan lopulla kalastuksesta tuli yhä enemmän sivuelinkeino. Osansa 

kalastuksen merkityksen hiipumisella oli myös Norjan ja Suomen välisen rajan sulke-

misella vuonna 1852, sillä sulun seurauksena inarilaisten Jäämeren kalastus tyrehtyi. 

Hyvät jäkälämaat houkuttelivat Utsjoelta ja Norjasta porosaamelaisia, ja poronhoito 

korvasi peuranpyynnin inarilaisten arjessa. Poronhoito ei kuitenkaan ollut suurimittaista 

vielä 1800-luvun alkupuoliskolla. Vasta Norjan rajan sulkeminen antoi Inarin laajat 

jäkälämetsät porosaamelaisten käyttöön, ja poronhoidon kehittyminen lisäsi porojen 

määrää runsaasti. Vuonna 1870 poroja oli noin 8 500, mutta jo vuonna 1900 lukumäärä 

oli lähes 35 000 sarvipäätä.31 Poronhoidon ohella inarilaiset harjoittivat karjanhoitoa. 

Ensimmäinen lehmä hankittiin 1800-luvun alkupuolella Muddusniemen kalastajamök-

kiin, ja lampaita kerrotaan olleen sitäkin varhaisempina aikoina.32 Kalastuksen merki-

tyksen vähenemisestä ja uusista elinkeinoista huolimatta kala pysyi monen inarilaisen 

tärkeimpänä elannontuojana vielä toisen maailmansodan jälkeenkin.  

 

Perinteisten elinkeinojen rinnalle tuli 1900-luvun taitteessa kullankaivuuta, metsäteolli-

suutta ja suurporonhoitoa. Inarin tukkisavotat työllistivät Inarin väestöä ja toivat etelästä 

lisää työvoimaa etenkin 1920-luvulla. Teollistumisen, autoilun ja tieverkoston kehitty-

misen myötä myös Inari sai oman tieyhteytensä etelään. Matkailusta tuli 1920-luvulla 

varteenotettava elinkeino, sillä Petsamon turismi lisäsi yhteyksiä eteläiseen Suomeen. 

                                                 
30 Nahkiaisoja 2003, 230; Nahkiaisoja 2016, 288–289; Massa, 65–68. 
31 Nahkiaisoja 1998, 245; Nahkiaisoja 2003, 178, 228, 231; Nahkiaisoja 2016, 59. 
32 Kertomuksia Lapin kunnista (Inari) 1902. Lapin komitean arkisto Ee:1. OMA. 
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Tieverkoston ulottuminen Inariin asti kehitti myös Inarijärven tehokalastusta, ja mootto-

roiduilla veneillä ja tehostetuilla pyyntimenetelmillä järveä alettiin jopa ryöstökalastaa, 

mikä johti 1930-luvun lopulla saaliskantojen romahdukseen. Muista uusista elinkeinois-

ta esimerkiksi riekon ammattimainen ansapyynti osoittautui tuottoisaksi tulonlähteek-

si.33 

 

  

                                                 
33 Nahkiaisoja & Lehtola 2003, 296–297, 304, 313–314, 320–322. 
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1. ELINKEINOT JA AVIOPERINTEET SYNTYVYYDEN 

TAHDITTAJINA 
 

1.1. Inarin väkimäärän tasainen kasvu 

 

1800-luvulla vallinneen ajatuksen mukaan saamelaisten uskottiin olevan katoava kansa, 

joka kuolee ja häviää ajan saatossa. Ajan käsityksen mukaan alkuperäiskansojen hedel-

mällisyys oli heikkoa, mikä johtui aikalaisten mukaan huonosta ravinnosta, karusta il-

mastosta ja kehittymättömästä lastenhoidosta. Osasyinä katsottiin myös olevan korkea 

alkoholin, tupakan ja kahvin kulutus, sekä poismuutto ja köyhyys.34 Lääkäri H.V. Ro-

sendahl pohdiskeli 1800-luvun lopulla, että Ruotsin saamelaisten vähenemiseen vaikut-

tivat lukuisat eri syyt. Esimerkiksi köyhyys nosti avioitumisikää, mikä puolestaan ly-

hensi naisten hedelmällistä ajanjaksoa. Hänen mukaansa asiaan vaikuttivat myös lisään-

tymisikäisten ihmisten vähäinen määrä ja ensisynnyttäjien korkea ikä. Rosendahl mai-

nitsi myös koulujen negatiivisen vaikutuksen, sillä koulut rohkaisivat saamelaisia uu-

disasutukseen poronhoidon sijaan.35 1600-luvun pappismies Samuel Rheen oli painotta-

nut, että Ruotsin saamelaiset eivät synnyttäneet montaa lasta, harvemmin useampaa 

kuin kolmea. Rheenin mukaan alhaisen syntyvyyden syynä olivat erityisesti huono ra-

vinto, kylmä ilmasto ja jumalan tahto. Kirkon antaman käsityksen mukaan "villien" 

pakanoiden vähäinen määrä ja pieni syntyvyys olivat korkeampien voimien keino pitää 

heidän määränsä aisoissa.36 Myös Rheenin kollegan Olaus Graanin mukaan suuret saa-

melaisperheet olivat Ruotsissa harvinaisia, eivätkä saamelaisnaiset juuri koskaan syn-

nyttäneet useampaa kuin kuutta lasta, vaikka saattoivatkin mennä nuorena naimisiin.37 

J.E. Rosbergin näkemys Suomen Lapista erosi monien aikalaisten käsityksestä. Hänen 

mukaansa saamelaisperheissä ei vilissyt lapsia, vaan lapset olivat köyhän omaisuus. 

Pienokaisia oli yleensä vain muutama ja heitä hoidettiin suurella rakkaudella.38 

 

Aikalaisten saamelaisia koskevia pohdintoja leimasivat oman aikansa virheelliset ole-

tukset ja puutteellinen tieto. Esimerkiksi Ruotsin Jukkasjärvellä39 saamelaisten määrä 

                                                 
34 Nordin & Sköld 2012, 161. 
35 Rosendahl 1892, 54, 516–529. 
36 Rheen 1983, 8–68. 
37 Graan 1983, 9–88. 
38 Rosberg 1911, 178–179. 
39 Jukkasjärvi sijaitsee Ruotsin Lapissa Kittilän leveysasteilla. Alueen saamelaisten lukumäärä oli 1800-
luvun loppuun saakka selvästi suurempi verrattuna ruotsalaisiin. Sköld et al. 2011, 2–3. 
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kasvoi 1800-luvulla merkittävästi. Vuonna 1810 saamelaisia oli alueella noin 1000 ja 

vuoteen 1890 mennessä heitä oli jo 1600. Myös osa pappismiehistä oli eri mieltä saame-

laisten alhaisesta hedelmällisyydestä. 1700-luvun puolivälin aikoihin pappismies Pehr 

Högström oli väittänyt, että saamelaiset synnyttivät yhtä paljon lapsia kuin muutkin, 

mutta matalan hedelmällisyyden harha johtui hänen mukaansa saamelaisten laajasta 

poismuuttamisesta.40 Lääninrovasti Matias Castrén ei suorittanut ollenkaan rovastintar-

kastuksia Inarin kappeliseurakunnassa vuosina 1752–1804. Tämä johtui Castrénin Lap-

pia ja saamelaisia kohtaan tuntemasta vastenmielisyydestä.41 Kirkonmiesten suhtautu-

minen pohjoisiin alueisiin selittäisi hyvin tiedon puutteellisuuden. Aikalaisten käsitykset 

olivat ristiriidassa keskenään, mikä johtui mitä ilmeisimmin saamelaisten kaltaisia "vil-

li-ihmisiä" kohtaan koetuista ennakkoluuloista. 

 

Taulukko 2. Inarin luonnollinen väestönlisäys vuosina 1850–1939. 

 

Lähde: Inarin kuolleiden ja haudattujen luettelot 1850–1939. ISA IF:1. OMA; 

Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1939. ISA IC:2. OMA. 

 

Yleinen syntyvyysluku42 ja luonnollinen väestönlisäys43 ovat karkea tapa kuvata väes-

tön hedelmällisyyttä. Yleisen syntyvyysluvun laskukaavassa otetaan naisten lisäksi 

huomioon myös miehet, lapset ja vanhukset, mikä vähentää laskentatavan tarkkuutta. 

Karkeasta laskentatavasta huolimatta yleinen syntyvyysluku on tärkeä, sillä se kertoo 

yleisesti, kuinka monta prosenttia tai promillea väkimäärä lisääntyy tietyn ajanjakson 

aikana. 

 

                                                 
40 Högström 1747. 
41 Aikio 1998, 38. 
42 Yleisellä syntyvyysluvulla tarkoitetaan elävänä syntyneiden määrää keskiväkiluvun tuhatta henkeä 
kohden. SVT: Syntyneet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2391. Helsinki: Tilastokeskus. 
43 Kuolleiden määrä vähennetään syntyneiden määrästä. 

Syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys

1850-luku 193 135 58

1860-luku 206 112 94

1870-luku 304 159 145

1880-luku 337 174 163

1890-luku 417 161 256

1900-luku 620 237 383

1910-luku 588 365 223

1920-luku 582 419 163

1930-luku 696 285 411
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Inarin syntyneiden ja kastettujen luetteloista koostetun kuvio 1:n mukaan 1850- ja 1860-

luvuilla Inarin yleinen syntyvyysluku oli selvästi Suomen keskiarvoa pienempi, mutta 

vuodesta 1870 lähtien yleinen syntyvyysluku kasvoi ensin yhtenäiseksi Suomen kes-

kiarvon kanssa ja lopulta 1900-luvulla selvästi suuremmaksi Suomeen verrattuna. Tämä 

on selitettävissä syntyneiden määrällä ja muuttoliikkeellä. Taulukosta 2 voidaan havaita, 

että syntyneiden määrät kasvoivat huomattavasti 1870-luvulta lähtien. Syntyneiden 

määrään vaikutti Nahkiaisojan mukaan laaja 1870-luvulla alkanut suomalainen uudis-

asutus, mikä toi Inarin alueelle paljon nuoria ja lisääntymisikäisiä ihmisiä. Lisäksi poro-

saamelaiset alkoivat muuttaa 1880-luvun puolella Inariin. Vuosisadan suurin muuttoaal-

to tapahtui 1880- ja 1890-luvuilla, jolloin muuttoaallon osuus väestönlisäyksestä oli 

molemmilla vuosikymmenillä yli 20 %.44 Inarin luonnollinen väestönlisäys pysyi posi-

tiivisena läpi tutkimusajan, eli vuosikymmenittäin tarkasteltuna ihmisiä syntyi enemmän 

kuin kuoli. Tätä voidaan pitää muuttoaallon ohella suurimpana tekijänä Inarin väkimää-

rän suureen kasvuun esiteolliselta ajalta toisen maailmansodan syttymiseen asti. 

 

Kuvio 1. Inarin ja Suomen yleinen syntyvyysluku vuosina 1850–1939. 

 

Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1939. ISA IC:2. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA; 

SVT: Syntyneet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2391. Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Ruotsissa yleinen syntyvyysluku pysyi 1800-luvun aikana tasaisesti 30–35 promillen 

tuntumassa. 1890-luvulla yleinen syntyvyysluku pieneni alle 30 promilleen, ja jo 1930-

                                                 
44 Nahkiaisoja 2003, 226. 
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luvulla Ruotsi saavutti 15 promillen rajan.45 Kuten kuviosta 1 voidaan havaita, Suomen 

yleinen syntyvyysluku ei saavuttanut yhtä matalaa tasoa kuin Ruotsi. Suomen yleinen 

syntyvyysluku pysyi hieman Ruotsia suurempana 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ruotsin 

kehityksen mukaisesti myös Suomessa yleisen syntyvyysluvun pieneneminen alkoi vii-

meistään 1900-luvun alussa.  

 

Kuvio 2. Inarin saamelaisten ja suomalaisten yleinen syntyvyysluku vuosina 1850–

1899. 

 

Lähde: Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1939. ISA IC:2. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA; 

 

 

Ruotsin Jokimukan46 saamelaisilla ja ruotsalaisilla uudisasukkailla oli täysin toisistaan 

poikkeava yleinen syntyvyysluku 1850-luvulta lähtien. Saamelaisilla yleinen syntyvyys-

luku oli vuosisadan lopulla alle 25 ‰, eli huomattavasti Ruotsin keskiarvoa pienempi. 

Ruotsalaisilla uudisasukkailla vastaava luku oli puolestaan yli 45 ‰, eli Ruotsin kes-

kiarvoa huomattavasti korkeampi. Sköld ja Nordin löysivät eroavaisuuksia myös metsä- 

ja tunturisaamelaisten väliltä. Tunturisaamelaisten yleinen syntyvyysluku oli 30 ‰ ja 

metsäsaamelaisten puolestaan 28 ‰.47 Kuvioiden 2 ja 3 tarkastelu osoittaa, että vuosina 

1846-1895 Jokimukan saamelaisten yleinen syntyvyysluku oli 22-31 ‰. Inarin saame-

                                                 
45 Nordin & Sköld 2014, 165. 
46 Jokimukka sijaitsee Rovaniemen leveysasteilla Ruotsin Lapissa. 1800-luvun alussa valtaosa Jokimukan 
asukkaista oli saamelaisia, mutta 1830-luvulta lähtien ruotsalaisten määrä kasvoi suuremmaksi saame-
laisiin verrattuna. Sköld et al. 2011, 2–3. 
47 Nordin & Sköld 2014, 165. 
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laisten vastaava luku oli vuosina 1850–1899 lähes identtinen, 22-29 ‰. Jokimukan 

ruotsalaisten uudisasukkaiden ja Inarin suomalaisten uudisasukkaiden ero toisiinsa näh-

den oli puolestaan hieman suurempi. Jokimukassa ruotsalaisten uudisasukkaiden ylei-

nen syntyvyysluku oli selvästi suurempi verrattuna saamelaisiin, ja ero kasvoi yhä suu-

remmaksi vuosisadan loppua kohden. Inarissa suomalaisten uudisasukkaiden yleinen 

syntyvyysluku oli samalla tasolla saamelaisten kanssa 1850-luvulla, mutta 1860- ja 

1870-luvuilla suomalaisten yleinen syntyvyysluku kasvoi räjähdysmäisesti 44-60 ‰. 

Vuosisadan lopulla erot pienenivät jälleen, mutta suomalaisten uudisasukkaiden synty-

vyys pysyi edelleen hieman suurempana kuin saamelaisilla. 

 

Kuvio 3. Jokimukan saamelaisten ja ruotsalaisten yleinen syntyvyysluku vuosina 1846–

1895. 

 

Lähde: Nordin & Sköld 2014, 165. 

 

Yleisestä syntyvyysluvusta ei voida tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, sillä laskenta-

kaavassa otetaan huomioon koko väestö sukupuolesta tai iästä riippumatta. Jokimukan 

ja Inarin saamelaisten lähes yhdenmukaisesta yleisestä syntyvyysluvusta voidaan kui-

tenkin päätellä se, että alueiden alkuperäiskansojen koko kasvoi samaa tahtia 1800-

luvun jälkipuoliskolla. Uudisasukkaiden saamelaisia suurempi yleinen syntyvyysluku 

puolestaan kertoo nuoren väen suuresta määrästä uudisasukkaiden keskuudessa, sekä 

Inarin, että Jokimukan alueella. Inarin ja Ruotsin saamelaisalueiden yleinen syntyvyys-

luku kertoo myös sen, että aikalaisten käsitys saamelaisten hedelmällisyydestä oli osit-

tain oikeassa, mutta suurelta osin väärässä. Aikalaiset luulivat saamelaisten olevan ka-
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toava kansa, mutta todellisuudessa saamelaisten määrä kasvoi tasaisesti vuosikymme-

nestä toiseen. Ruotsissa saamelaisten yleinen syntyvyys oli selvästi Ruotsin keskiarvoa 

korkeampaa, mutta Inarissa saamelaisten keskiarvo oli puolestaan hieman alhaisempi 

Suomen keskiarvoon verrattuna. Saamelaisalueiden uudisasukkaiden väkimäärät kas-

voivat huomattavasti tehokkaammin, minkä voi todeta saamelaisia suuremmasta ylei-

sestä syntyvyysluvusta. Suurin tekijä Inarin ja Ruotsin uudisasukkaiden nopeaan väes-

tönkasvuun oli epäilemättä vahva muuttoliike. Muuttoaaltojen mukanaan tuomat nuoret 

ihmiset muuttivat puolestaan uudisasukkaiden ikärakennetta, jolloin uudisasukkaiden 

keskuudessa oli suhteessa enemmän lisääntymisikäisiä ihmisiä saamelaisiin verrattuna. 

 

1.2. Kesällä synnyttämisen riski 

 

Ruotsin Jokimukan ja Jukkasjärven saamelaiset synnyttivät 1800-luvulla selvästi 

enemmän lapsia talvikuukausina kuin kesällä. Jokimukan ruotsalaisten uudisasukkaiden 

synnytykset ajoittuivat tasaisesti ympäri vuoden, mutta Jukkasjärven uudisasukkailla oli 

saamelaisten tapaan talvikuukausille painottuva syntyvyys. Vilhelminan48 saamelaisten 

tai uudisasukkaiden keskuudessa ei ollut havaittavissa vastaavaa ilmiötä, vaan naiset 

synnyttivät tasaisesti eri vuodenaikoina. Talveen painottuva syntyvyys viittaa Nordinin 

ja Sköldin mukaan tietoiseen synnytysten ajoittamiseen. Näyttäisi siltä, että saamelaiset 

suosivat synnytysten ajoittamista talvikuukausille, jolloin vastasyntyneet eivät altistu-

neet infektioille. Kesäkuukaudet olivat vastasyntyneille vaarallisinta aikaa, sillä erilaiset 

suolistosairaudet levisivät helpoiten kesähelteillä. Lisäksi kesäkuukaudet olivat työnte-

on kannalta raskaimmat, mikä osaltaan selittäisi saamelaisten halukkuuden ajoittaa las-

tenhankinta talvikuukausille.49 Nordinin & Sköldin näkemykseen tulee suhtautua kriitti-

sesti, sillä esiteollisen ajan ihmiset eivät todennäköisesti suunnitelleet lisääntymistä tai 

synnytysten ajoittamista. Lasten alulle laittaminen oli oletettavasti helpompaa kesäisin, 

mikä tulkintani mukaan selittäisi paremmin synnytysten ajoittumisen talvi- ja kevätkuu-

kausille. 

 

                                                 
48 Vilhelmina sijaitsee Oulun leveysasteilla Ruotsin Lapin eteläosissa. Vilhelminassa asui vielä 1700-luvun 
lopulla lähinnä saamelaisia, kunnes 1840-luvulla alueelle suuntautui laaja ruotsalainen uudisasutus. 
1800-luvun loppuun mennessä ruotsalaisten määrä kasvoi kuusinkertaiseksi saamelaisiin verrattuna. 
Nordin & Sköld 2012, 160. 
49 Nordin & Sköld 2012, 172–173. 
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Kuvio 4. Inarin saamelaisten ja suomalaisten synnytykset kuukausittain vuosina 1850–

1889. 

 

Lähde: Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1889. ISA IC:2. OMA. 

 

Inarin syntyneiden ja kastettujen luetteloiden tietojen pohjalta kootun kuvio 4:n mukaan 

Inarin saamelaisten synnytykset painottuivat selkeästi kevätkaudelle. Kesäkuu erottuu 

selvästi muista kuukausista matalimman syntyvyyden aikana, mikä viittaisi Ruotsin 

saamelaisten tapaan synnytysten ajoittamiseen. Joulukuusta toukokuulle synnytysten 

määrät olivat selvästi korkeammat kuin syyskaudella, jolloin elokuusta marraskuulle 

syntyi kevääseen verrattuna selvästi vähemmän lapsia. Kuvion 4 tarkastelu osoittaa 

myös sen, että Inarin suomalaisten uudisasukkaiden syntyvyydellä oli selvästi marras-

kuulta toukokuulle erottuva korkeamman syntyvyyden aika, eli saamelaisten tapaan 

synnytykset ajoittuivat selvästi kevätkaudelle. Kesäkuu ja heinäkuu erottuvat selvästi 

matalimpina syntyvyyden aikoina suomalaisten uudisasukkaiden keskuudessa, mikä 

viittaisi saamelaisten tapaan synnytysten välttämiseen kesäkausina. 

 

Talvikautena synnyttämistä puoltaa suolistosairauksien välttämisen lisäksi kesäkauden 

raskaampi ja vilkkaampi työnteko. Perimätiedon mukaan kalastaminen, matkustaminen 

ja kotieläinten paimentaminen oli talveen verrattuna raskaampaa. Lisäksi kesä- ja syys-

aikaan ajoittui marjastaminen ja heinänteko. Miehet viettivät kesä- ja syyskausina pitkiä 

aikoja kalavesillä ja porometsällä, jolloin naisten ja lasten osaksi jäi kotitöiden tekemi-

nen. Lyhyen kesän aikana oli luultavasti työläämpää hoitaa vastasyntynyttä, minkä 

vuoksi talviaikaan synnyttäminen oli todennäköisesti toivotumpaa. Synnytysten ajoit-
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taminen viittaa siihen, että ihmisillä saattoi olla omatoimisia menetelmiä säädellä las-

tensaantia. Todennäköisempää on kuitenkin se, että lasten alulle laittaminen oli hel-

pompaa kesäisin, jolloin lapset syntyivät todennäköisimmin talvella ja keväällä. 

 

1.3. Nuoret ikäluokat harvoin äidiksi – Saamelaisten lapsiluku suoma-

laisia pienempi 

 

Kuvio 5. Inarin ikäryhmittäinen hedelmällisyysluku vuosina 1850–1939. 

 
Lähde: Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1939. ISA IC:2. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA. 

 

Kuvio 6. Synnyttäneiden naisten keski-ikä Inarissa vuosina 1850–1939. 

 

Lähde: Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1939. ISA IC:2. OMA. 
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Ikäryhmittäinen hedelmällisyysluku50 paljastaa, missä iässä naiset synnyttivät todennä-

köisimmin. Inarin syntyneiden ja kastettujen luetteloiden mukaan koostetun kuvio 5:n 

tarkastelusta voidaan havaita, että alle 20-vuotiaat synnyttäjät olivat Inarissa erittäin 

harvinaisia vuosina 1850–1939. Lähdeaineiston mukaan myös 20–24-vuotiaat naiset 

synnyttivät huomattavasti harvemmin kuin vanhemmat ikäluokat. Todennäköisintä syn-

nytys oli yli 30-vuotiaana. Yli 40-vuotiaat synnyttäjät eivät olleet harvinaisia, vaan 

huomattavasti yleisempiä verrattuna alle 20-vuotiaisiin synnyttäjiin. Syntyneiden ja 

kastettujen luetteloista kävi ilmi myös synnyttäneiden naisten ikäjakauma. Lähdeaineis-

ton tietojen pohjalta luotu kuvio 6 esittää Inarin synnyttäjien keski-iän eri vuosikymme-

nillä. Inarin syntyneiden ja kastettujen luetteloiden perusteella synnyttäjien keski-ikä oli 

1800-luvun puolivälissä 31–32 vuotta, mutta 1890-luvulta lähtien synnyttäjien keski-ikä 

alkoi nuorentua. Tähän on luultavasti vaikuttanut 1800-luvun loppupuolelta alkanut 

suomalainen uudisasutus, joka toi paljon nuoria ja lisääntymisikäisiä ihmisiä Inarin alu-

eelle. 

 

Kuvio 7. Inarin saamelaisten ikäryhmittäinen hedelmällisyysluku vuosina 1850–1899. 

 

Lähde: Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1899. ISA IC:2. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1900. IISI:1, IISI:2. OMA. 
 

Saamelaisten ja suomalaisten ikäryhmittäisen syntyvyyden vertailusta selviää, että mo-

lempien ryhmien keskuudessa hankittiin jälkikasvu todennäköisimmin 30–34-vuotiaina. 

                                                 
50 Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut kuvaavat hedelmällisyyden tasoa kussakin ikäluokassa. Luku laske-
taan siten, että tietyn ikäisten naisten synnyttämien lasten määriä verrataan vastaavan ikäisten naisten 
keskiväkilukuun. SVT: Syntyneet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2391. Helsinki: Tilastokeskus. 
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Kuten syntyneiden ja kastettujen luetteloiden mukaan koottujen kuvioiden 7 ja 8 tarkas-

telusta selviää, merkittävin ero saamelaisten ja suomalaisten ikäryhmittäisessä hedel-

mällisyydessä oli se, että saamelaiset synnyttivät kohtalaisen harvoin alle 25-vuotiaina. 

Suomalaisnaisten synnyttäminen alle 25-vuotiaana oli myös harvinaista, mutta hieman 

yleisempää kuin saamelaisten keskuudessa. Alle 20-vuotiaita saamelaisäitejä oli vuosina 

1850–1899 Inarin seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luetteloiden mukaan ainoas-

taan 11 ja suomalaisia puolestaan 14. Saamelaisten määrä oli vielä 1800-luvun puolella 

kuitenkin huomattavasti suurempi kuin suomalaisten, joten suomalaiset synnyttivät nuo-

rissa ikäluokissa selvästi todennäköisemmin kuin saamelaiset. 

 

Kuvio 8. Inarin suomalaisten ikäryhmittäinen hedelmällisyysluku vuosina 1850–1899. 

 

Lähde: Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1899. ISA IC:2. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1900. IISI:1, IISI:2. OMA. 

 

Ruotsin saamelaisalueiden ikäryhmittäisistä hedelmällisyysluvuista saadut tulokset ovat 

hyvin samankaltaisia Inariin verrattuna. Koko Ruotsin 20–24-vuotiailla naisilla oli erit-

täin korkea hedelmällisyys läpi 1800-luvun, ja sitä seuraavien ikäluokkien hedelmälli-

syys sitä vastoin aleni tasaisesti aina hedelmällisen iän loppuun asti. Ruotsin saamelai-

silla ja uudisasukkailla oli puolestaan erittäin alhainen hedelmällisyys 20–24-vuotiaiden 

ikäluokassa. Saamelaisten ikäryhmittäinen hedelmällisyysluku oli selvästi pienempi 

jokaisessa ikäryhmässä verrattuna ruotsalaisiin uudisasukkaisiin ja koko Ruotsiin.51 

Ruotsissa Vilhelminan saamelaisnaiset synnyttivät todennäköisimmin 24–29-

                                                 
51 Nordin & Sköld 2014, 166–167. 
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vuotiaina,52 eli huomattavasti nuorempina kuin inarilaisnaiset, jotka saivat lapsensa to-

dennäköisimmin 30-34-vuotiaina. Inarin ja Ruotsin saamelaisten hedelmällisyyserot 

nuorissa ikäluokissa johtuivat todennäköisimmin lestadiolaisuuden53 suuresta levinnei-

syydestä Ruotsin pohjoisissa osissa. Lestadiolaisuus kannusti suurperheiden kasvattami-

seen, minkä seurauksena Ruotsin saamelaiset aloittivat perheen perustamisen aikai-

semmin kuin Inarissa.54 

 

Kokonaishedelmällisyys55 kertoo parhaiten hedelmällisyyden tasosta, sillä laskukaavas-

sa otetaan huomioon ainoastaan hedelmällisessä iässä (yleensä 15-49-vuotiaat) olevat 

naiset. Väestöllisen muuntumisen aikakausi alkoi Suomessa 1800-luvun loppupuolel-

la,56 mikä näkyi myös kokonaishedelmällisyyden kehittymisessä. Kuten Inarin synty-

neiden ja kastettujen luetteloiden pohjalta koostetun kuvio 9:n tarkastelusta voidaan 

todeta, naiset synnyttivät Suomessa vielä vuosisadan alussa noin viisi lasta, mutta jo 

seuraavilla vuosikymmenillä synnytykset vähenivät huomattavasti. 1930-luvulla lapsia 

syntyi naista kohden keskimäärin enää kolme. Suomen kokonaishedelmällisyyden ale-

neminen on Strömmerin mukaan selitettävissä suurelta osin avioliittoisuuden pienene-

misellä, mutta asiaan vaikutti myös tietoisen lapsirajoituksen laaja yleistyminen 1900-

luvun alkupuolella.57 Lapsiluvun rajoittaminen yleistyi Valkosen mukaan etenkin kau-

punkilaisten keskuudessa 1910-luvulta lähtien. Maaseudulla ilmiö näkyi vasta 1920-

luvulla.58 Inarin saamelaisten ja suomalaisten uudisasukkaiden synnytysten painottumi-

nen talvikuukausille viittaa siihen, että ihmisillä saattoi olla omaehtoisia keinoja synty-

vyyden ajoittamiseen. 

 

Kuvio 9:n kokonaishedelmällisyyden tarkastelu osoittaa myös sen, että vielä 1800-

luvulla hedelmällisessä iässä olevat inarilaisnaiset synnyttivät Suomen keskiarvoon ver-

                                                 
52 Nordin & Sköld 2012, 169. 
53 Lestadiolaisuus on yksi kirkon piirissä vaikuttavista herätysliikkeistä. Se syntyi Lars Levi Laestadiuksen 
(1800–1861) saarnatoiminnan vaikutuksesta Ruotsin pohjoisimmassa Lapissa. Herätyksiä ilmeni 1840-
luvulta lähtien ja vähitellen ne laajenivat myös Suomen puolelle. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
www-sivut. (Luettu 10.2.2017). 
54 Nordin & Sköld 2012, 169. 
55 Luku lasketaan ikäryhmittäisten hedelmällisyyslukujen summana, kun ikäluokituksena on yksivuoti-
sikäryhmä eikä saatua lukua kerrota tuhannella. Tämä luku ilmaisee kuinka monta lasta kukin nainen 
keskimäärin elinaikanaan synnyttäisi, kun tietyn vuoden hedelmällisyys vallitsisi koko hedelmällisyysiän. 
SVT: Syntyneet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2391. Helsinki: Tilastokeskus. 
56 Valkonen et al. 1985, 14. 
57 Strömmer 1969, 49–50. 
58 Valkonen et al. 1985, 19. 
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rattuna selvästi vähemmän lapsia. 1800-luvun jälkipuoliskolla suomalaisnaiset synnytti-

vät keskimäärin viisi lasta, kun taas puolestaan Inarissa naiset synnyttivät neljä lasta. 

Väestöllinen muuntuminen vaikutti Inarissa lähdeaineiston mukaan viiveellä, sillä ko-

konaishedelmällisyys kasvoi 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä huomattavasti. 

Tähän vaikutti Inariin 1800-luvun lopulla suuntautunut laajamittainen uudisasutus, min-

kä seurauksena Inariin saapui lyhyessä ajassa huomattava määrä suomalaisia uudis-

asukkaita.59 Kokonaishedelmällisyyden kehittyminen olisi todennäköisesti jatkunut kas-

vavana vielä 1910-luvun jälkeen, mutta vuonna 1920 puhjennut espanjantauti tappoi 

suuren määrän parhaassa lisääntymisiässä olevia ihmisiä, minkä seurauksena kokonais-

hedelmällisyys aleni 1920- ja 1930-luvuilla. Espanjantaudista huolimatta Inarin koko-

naishedelmällisyys pysyi silti huomattavasti Suomen keskiarvoa korkeampana, mikä 

johtui nuorten ihmisten suuresta määrästä. Lisäksi Inariin suuntautui Lehtolan mukaan 

etenkin 1930-luvulla suuri suomalaisten muuttoaalto, mikä toi paljon lisääntymisikäisiä 

ihmisiä alueelle.60 

 

Kuvio 9. Inarin ja Suomen kokonaishedelmällisyysluku vuosina 1850–1939. 

 

Lähde: Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1939. ISA IC:2. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA; 

SVT: Syntyneet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2391. Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Saamelaisten ja suomalaisten kokonaishedelmällisyyden vertailu paljastaa selviä eroja 

ryhmien välillä, kuten kuvion 10 tarkastelu osoittaa. Syntyneiden ja kastettujen luette-

                                                 
59 Nahkiaisoja 2003, 226. 
60 Lehtola 2012, 199. 
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loiden tiedoista kootun kuvion mukaan saamelaisnaiset synnyttivät vuosina 1850–1899 

keskimäärin neljä lasta perheeseen, kun taas puolestaan suomalaisperheisiin syntyi noin 

viisi lasta. Inarin suomalaisten uudisasuttajien lapsimäärät olivat siis yhteneväisiä Suo-

men keskiarvon kanssa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Saamelaisten pienempi lapsimäärä 

suomalaisiin uudisasuttajiin verrattuna tukee aikaisempia tutkimustuloksia Ruotsin 

saamelaisalueiden hedelmällisyydestä. Nordinin ja Sköldin mukaan Ruotsin Jukkasjär-

ven ja Vilhelminan saamelaisnaisilla oli 1800-luvun alkupuoliskon ajan suurempi he-

delmällisyys kuin alueiden ruotsalaisilla uudisasuttajilla, mutta 1850-luvulta lähtien 

ruotsalaisnaisten hedelmällisyys oli puolestaan selvästi suurempi kuin saamelaisnaisil-

la.61 Ilmiö tapahtui yhtä aikaa Inarissa ja Ruotsin pitäjissä. 

 

Kuvio 10. Inarin saamelaisten ja suomalaisten kokonaishedelmällisyysluku vuosina 

1850–1899. 

 

Lähde: Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1899. ISA IC:2. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA; 

 

Ruotsin pohjoisten saamelaisalueiden ja Inarin välinen ero hedelmällisyydessä on aina-

kin osittain selitettävissä sillä, että Pohjois-Ruotsiin levisi 1800-luvun jälkipuoliskolla 

lestadiolaisuus. Lestadiolaisuus levisi ensin Karesuvannon alueelle ja siitä edelleen Juk-

kasjärvelle. Monet Jukkasjärven asukkaista liittyivät lestadiolaisuuteen, ja yhä nykyään 

suuri osa alueen väestöstä on lestadiolaisia. Nordinin & Sköldin mukaan lapset nähtiin 

lestadiolaisuudessa jumalan lahjana, mikä heidän mukaansa vaikutti todennäköisesti 

                                                 
61 Nordin & Sköld 2012, 168. 
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yhtenä osasyynä suurten perheiden syntymiseen.62 Rosbergin näkemyksen mukaan Ina-

rin kalastajasaamelaiset olivat osaksi lestadiolaisia ja hyvin uskonnollisia.63 Inariin les-

tadiolaisuus levisi viimeistään 1870-luvulla kiertävien maallikkosaarnaajien mukana. 

Lestadiolaisuuden vastustaminen oli kuitenkin vahvaa. Kirkkoneuvosto kielsi lestadio-

laisia saarnaamasta Inarin kappeliseurakunnassa, minkä jälkeen saarnaamista kuitenkin 

tapahtui vielä 1880-luvulla Kyrön kylässä. Kirkonmiesten havainnot erosivat Rosbergin 

näkemyksestä. Heidän mukaansa saamelaiset olivat suurelta osin jättäytyneet lestadio-

laisuuden ulkopuolelle, mutta liike olisi saanut jalansijaa etenkin Kyrön kylän suomalai-

sista. Muutamia tunturisaamelaisia kääntyi lestadiolaisuuteen, mutta tapaukset olivat 

yksittäisiä.64 

 

Lestadiolaisuuden kannatus laantui 1880-luvun lopulla, mutta voimistui jälleen 1900-

luvun alussa. Lestadiolaisuus ei saanut missään vaiheessa kunnollista jalansijaa Inarista, 

mihin luultavasti vaikutti harvan asutuksen lisäksi se, ettei liikkeen toiminnalle ollut 

juurikaan tilausta. Lestadiolaisuuden levinneisyys oli kaikista Lapin kunnista heikointa 

juuri Inarissa.65 Vuosina 1881–1887 Inarin pappina toimi lestadiolainen V. A. Wirkku-

la, johon Inarin asukkaat suhtautuivat suopeasti. Vaikka Wirkkulaa pidettiin suuressa 

arvossa ja hänen papin virasta lähtemistään harmiteltiin, tunsi hän perheensä kanssa 

hengellistä yksinäisyyttä lestadiolaisten vähäisen määrän vuoksi.66 Lestadiolaisuus vai-

kutti vahvasti Pohjois-Ruotsin saamelaisiin, minkä seurauksena suurperheet ja suuret 

lapsimäärät olivat tavallisia. Inarissa liikkeen toiminta ei ilmeisesti vaikuttanut kovin-

kaan mittavasti väestöllisiin tekijöihin, vaikka lestadiolaiseen pappiin suhtauduttiinkin 

suopeasti. Inarin suomalaiset naiset synnyttivät keskimäärin enemmän lapsia kuin saa-

melaiset. Tästä voidaan päätellä, että Kyrön kylän suomalaisten perhekokoon lestadio-

laisuus saattoi jonkin verran vaikuttaa, mutta etenkään Inarin kalastajasaamelaisten lap-

simääriin ei liikkeen toiminta vaikuttanut. Saamelaisten lapsimäärien vertailu toisiinsa 

voisi osoittaa, vaikuttiko lestadiolaisuus porosaamelaisten perhekokoon. 

 

 

                                                 
62 Nordin & Sköld 2012, 169. 
63 Rosberg 1911, 172. 
64 Nahkiaisoja 2003, 276–278. 
65 Nahkiaisoja 2003, 276–278. 
66 Kylli 2005, 94–96. 
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1.4. Avioperinteiden ja kristinuskon vaikutus syntyvyyteen 

 

Saamelaisten avioitumista edelsi pitkä, jopa useita vuosia kestävä kosintaprosessi. Ko-

siorituaaleihin kuului kestitysten ja lahjojen tarjoaminen morsiamen perheelle, mitä pi-

dettiin eräänlaisena morsiamen hintana. Aslak Aikion mukaan eri alueiden avioitumis-

käytännöissä oli eroja, mutta perusperiaate oli kaikkialla sama. Avioliitosta päättivät 

nuorten vanhemmat. Pojan vanhemmat kysyivät tytöltä ja tämän vanhemmilta kosinta-

lupaa, minkä jälkeen tytölle annettiin tutustumiskihlaksi sormus, silkkiä ja rahaa. Varsi-

naiselle kosintaretkelle lähtivät pojan vanhemmat ja puhe- eli kosiomies. Kosioretket 

tehtiin yleensä talvella.67 

 

T. I. Itkosen mukaan perinteisiin kuului, että puhemies pyysi tyttären isältä naimalupaa 

jaellen talon parasta viinaa asianosaisille. Viinaryyppyjen ohessa puhemies pyysi tyttä-

ren kättä, johon isäntä vastasi kieltävästi jatkuvien viinaryyppyjen ohessa. Tyypillistä 

oli, että tyttären isä lykkäsi päätöksentekoa vuodesta toiseen, jolloin samat muodolli-

suudet toistuivat myöntyvään vastaukseen asti. Pojan isä tarjosi kodan tai tuvan ulko-

puolella viinaryypyn hopeamaljasta, minkä jälkeen siirryttiin sisätiloihin kihlojen vaih-

toon. Kosinnan jälkeen kosiomies tarjosi kaikille viinaryypyn, minkä jälkeen aloitettiin 

juhla-ateria. Kosiotilaisuudet saattoivat kestää viikkokausia, minkä jälkeen aloitettiin 

itse naimakaupoista neuvotteleminen. Kihloissa oltiin kolmesta kuukaudesta vuoteen, 

vanhempina aikoina jopa 2–3 vuotta. Vihille menon jälkeen aviomiehen työkykyä saa-

tettiin testata laittamalla hänet 1–3 vuodeksi palkattomaan työhön appivanhempien 

luo.68 Myös Ruotsissa saamelaisten avioitumiskulttuuriin kuului käytäntö, jonka mu-

kaan vasta-avioituneet joutuivat asumaan ja työskentelemään naisen vanhempien luona 

2–3 vuotta.69 On syytä olettaa, että tällainen käytäntö vaikutti negatiivisesti nuorten ikä-

luokkien perheen perustamiseen. 

 

Inarin saamelaismiehet solmivat avioliiton vuosina 1809–1920 keskimäärin 31-

vuotiaina ja saamelaisnaiset 28-vuotiaina. Suomalaismiehet avioituivat 32-vuotiaina ja 

suomalaisnaiset puolestaan 26-vuotiaina. Aslak Aikio arvioi, että avioitumisten erot 

ryhmien välillä olisivat tilastollinen sattuma.70 Samaan tulokseen on kuitenkin tultu 

                                                 
67 Aikio 1998, 11–12. 
68 Aikio 1998, 11–12. Itkonen II 1948, 397–403. 
69 Nordin & Sköld 2014, 167. 
70 Aikio 1998, 44. 
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myös Ruotsin Jokimukassa, missä saamelaisnaisten keskimääräinen avioitumisikä oli 

läpi 1800-luvun noin 28 vuotta. Ruotsalaisnaisten avioitumisikä oli 1800-luvun alku-

puoliskolla puolestaan noin 28 vuotta, mutta vuosisadan jälkipuoliskolla aleni 26 vuo-

teen.71 Jukkasjärven ja Vilhelminan saamelaisnaisten avioitumisikä nousi merkittävästi 

1800-luvulla. Jukkasjärven ruotsalaisten uudisasukkaiden avioitumisessa oli samanlai-

nen kehitys, mutta Vilhelminassa uudisasukkaiden avioitumisikä pysyi vakaana. Nordi-

nin ja Sköldin mukaan aikainen avioituminen merkitsi pidempää hedelmällistä ikää nai-

selle.72 Jokimukan ja Inarin naisten avioitumisessa on huomattavissa samankaltainen 

kehitys sekä saamelaisten että uudisasukkaiden keskuudessa, joten kyseessä ei mitä to-

dennäköisimmin ole tilastollinen sattuma. 

 

Kirkon virallinen siunaus ei ollut inarilaisille kiireellinen asia. Pariskunnat asettuivat 

asumaan saman katon alle jo ennen avioliiton virallistamista, usein jo heti kosinnan ja 

naimakauppojen neuvottelujen jälkeen. Tällainen käytäntö oli saamelaisille hyvin ylei-

nen. Tätä tukevat myös vihittyjen luettelojen merkinnät vuosina 1850–1859, jolloin 67,3 

% vihityistä naisista sai merkinnän kunniattomasta elämästä. Tämä merkitsi yleensä 

avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia. Kirkon siunaus hankittiin myöhemmin tilai-

suuden tullen. Aikion tulkinnan mukaan tämä sopi kirkolle hyvin. Kirkon neutraalista 

suhtautumisesta kertoo esimerkiksi se, että vihkimättömien pariskuntien lapset merkit-

tiin syntyneiden luetteloon kuten vihittyjenkin. Lapset eivät kuitenkaan olleet paikallis-

yhteisön silmissä äpäriä. Aikion mukaan inarilaiset alkoivat elää siveellisemmin, sillä 

1861–1880 vihkimättömien osuus väheni muutamaan prosenttiin. 1800-luvun lopulla 

vihkimättömien parien osuus väestöstä nousi, mutta Aikion mukaan kyseessä oli nope-

asta väestönkasvusta ja puutteellisista merkinnöistä johtuva harha.73 

 

Miksi saamelaisten avioitumisikä oli niin korkea? Avioitumisperinteet selittävät osittain 

naisten korkean avioitumisiän. Ruotsin saamelaisten avioitumisperinteet olivat hyvin 

samanlaiset Inarin saamelaisiin verrattuna. Nordinin ja Sköldin mukaan Ruotsin saame-

laisalueilla vanhemmat päättivät lastensa avioitumisesta, ja päätökset perustuivat yleen-

sä taloudellisiin asioihin. Rikkaiden perheiden tytöt saivat varhaisessa vaiheessa naima-

                                                 
71 Nordin & Sköld 2014, 167. 
72 Nordin & Sköld 2012, 167. 
73 Aikio 1998, 38–39, 50–51. 
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tarjouksia, koska he olivat taloudellisesta näkökulmasta erittäin haluttuja.74 Ruotsin tun-

turisaamelaisilla oli suuria porotokkia, minkä vuoksi heitä pidettiin varakkaampina kuin 

metsäsaamelaisia. Varakkuus toi heille paremman sosiaalisen statuksen, minkä vuoksi 

tunturi- ja metsäsaamelaiset avioituivat keskenään erittäin harvoin. Ryhmien välinen 

avioituminen perustui taloudellisiin seikkoihin, yleensä laidunmaiden tai verotusoikeuk-

sien hyödyntämiseen.75 Myös Suomen saamelaisilla varallisuuden tavoittelu oli perhei-

den välisten naimakauppojen perimmäinen syy. Esimerkiksi rikkaat porosaamelaiset 

kihlasivat 2–3-vuotiaita lapsia toistensa kanssa. Varallisuuden merkityksestä kertoo 

myös se, että ”hairahtuneita” ja huonomaineisia tyttöjä ei kelpuutettu hyvälle kosijalle, 

paitsi jos tyttö sattui olemaan rikas.76  

 

Taloudelliset olosuhteet olivat usein syynä avioliiton ja lasten hankinnan lykkääntymi-

seen. Ruotsissa saamelaisten avioitumisikä nousi 1800-luvun jälkipuoliskolla etenkin 

vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Maata ei riittänyt kaikille ja poronhoidon tilanne 

oli heikentynyt.77 Aikio arvelee, että Inarin kalastajasaamelaisten taloudellinen tilanne 

heikentyi 1800-luvun lopulla, mikä vaikeutti tyttärien naittamista ja perinteistä kestit-

semisperinnettä. Nuorilla miehillä ei luultavasti ollut tarpeeksi varallisuutta kosintame-

noihin.78 Talouden merkityksestä perhekokoon on olemassa joitakin tutkimuksia. Esi-

merkiksi Gotlannissa perheiden koko vaihteli taloudellisen vakaavaraisuuden mukaan. 

Köyhempinä aikoina perhekokoa ja lasten saantia pyrittiin rajoittamaan.79  

 

Rosbergin mukaan seka-avioliittoisuus oli harvinaista porosaamelaisten ja kalastaja-

saamelaisten kesken, mikä johtui taloudellisista eroista. Porosaamelaisia pidettiin hänen 

mukaansa ”jonkunlaisina ylimyksinä.”80 Aikion mukaan Inarin ensimmäisten uudis-

asukkaiden avioitumiskäytäntö erosi selvästi saamelaisten käytännöistä. Suomalaiset 

menivät naimisiin tiettyjen sukujen kanssa. Esimerkiksi 1800-luvulla Kyröt avioituivat 

todennäköisimmin Akujärvien, Huhtamellojen ja Kiviniemien kanssa. Syynä tällaiseen 

avioitumiskäytäntöön oli avioliiton taloudellinen merkitys. Inarin kalastajasaamelaiset 

                                                 
74 Nordin & Sköld 2012, 164. 
75 Nordin & Sköld 2014, 163. 
76 Itkonen II 1948, 402. 
77 Nordin & Sköld 2012, 171–172. 
78 Aikio 1998, 53. 
79 Nordin & Sköld 2012, 164–165. 
80 Rosberg 1911, 183. 
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olivat köyhiä, joten maata omistavat talonpojat eivät mielellään avioituneet heidän 

kanssaan.81 

 

Ruotsin saamelaisnaisilla oli 1800-luvulla vakaa hedelmällisyystaso, mutta kohtalaisen 

korkea synnytysikä. Kalastaja- ja uudisasukassaamelaisilla oli keskimääräistä korkeam-

pi synnytysikä verrattuna porosaamelaisiin.82 Erot eri saamelaisryhmien hedelmällisyy-

den ja synnytysten välillä saattoivat johtua taloudellisista syistä. Taloudellisesti varak-

kaammat porosaamelaiset pääsivät kenties avioon aikaisemmin, eikä heidän tarvinnut 

huolehtia kihlajais- ja häälahjojen kalleudesta. Köyhemmillä kalastajasaamelaisilla ja 

oletettavasti myös osalla uudisasukkaiksi alkaneista saamelaisista oli suurempia talou-

dellisia rasitteita verrattuna porosaamelaisiin, mikä todennäköisesti vaikutti myös Ina-

rissa eri ryhmien hedelmällisyyteen ja naisten synnytysikään. 

 

Saamelaisten avioitumisperinteissä oli alueesta riippumatta yhteisenä piirteenä se, että 

tarkoituksena oli saada naitettua jälkeläiset mahdollisimman rikkaisiin perheisiin.83 Mo-

nimutkaiset ja aikaa vievät avioitumisperinteet, sekä sosiaalisten suhteiden merkitys 

avioitumiskäytännöissä pitivät huolen siitä, että saamelaiset eivät päässeet kovin nuori-

na naimisiin.84 Virallisen avioitumisen merkitys oli kuitenkin pieni, sillä saamelaiset 

saattoivat asua saman katon alla jo ennen avioliittoa. Avioitumisen merkitys oli erilai-

nen paikallisyhteisölle ja kirkolle. Paikallisyhteisön mielestä pariskunta oli ”aviossa” 

heti naimakauppojen sopimisen jälkeen, mutta kirkonkirjoihin pari merkittiin virallisesti 

vasta papin siunauksen saattelemana.85 Sama käytäntö toteutui 1800-luvulla myös muu-

alla Suomessa. Pasi Saarimäen mukaan esiaviolliset suhteet olivat ”luvattomia”, mutta 

käytännössä suhteet hyväksyttiin, jos pariskunta oli aikeissa mennä avioon.86 Virallinen 

avioitumisikä ei siis ole täysin luotettava arvioitaessa avioliiton merkitystä syntyvyy-

teen, vaan saamelaiset saattoivat elää perhe-elämässä ja epävirallisessa paikallisyhteisön 

siunaamassa aviossa selvästi aikaisemmin. On kuitenkin selvää, että avioitumiseen liit-

tyvät taloudelliset rasitteet ja avioitumisperinteet vaikuttivat negatiivisesti saamelaisten 

syntyvyyteen.  

                                                 
81 Aikio 1998, 45–46. 
82 Nordin & Sköld 2012, 166. 
83 Nordin & Sköld 2012, 164; Itkonen II 1948, 402. 
84 Aikio 1998, 11–12; Itkonen II 1948, 397–403; Nordin & Sköld 2014, 167. 
85 Aikio 1998, 38–39, 50–51. 
86 Saarimäki 2010, 62. 
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1.5. Ympäristön kantokyky perhekoon säätelijänä 

 

Syntyvyyden tarkastelussa on otettava huomioon väestön elinkeinojen vaikutus ja eten-

kin ympäristön tarjoaman ravinnon määrä. Nimkoff & Middleton (1960) ovat tutkineet 

alkuperäiskansojen elinkeinojen ja perhekoon välistä suhdetta. Heidän mukaansa elin-

keinot ja ravinnon määrä vaikuttavat vahvasti perheiden rakenteeseen ja lasten määrään. 

Maanviljelyä harjoittavissa väestöissä on suhteessa enemmän suurperheitä verrattuna 

metsästäjä-keräilijä -yhteisöihin tai karjataloudesta ja kalastuksesta eläviin väestöihin. 

Suurperheellä tarkoitetaan perhettä, johon kuuluu vanhempien ja lasten lisäksi useampia 

sukupolvia ja jopa isovanhempien sisaruksia. Ydinperheellä tarkoitetaan perhettä, johon 

kuuluvat ainoastaan perheen vanhemmat ja heidän yhteiset lapsensa. Jotkin ydinperheet 

saattavat olla monilukuisempia verrattuna osaan suurperheistä, mutta suurperheissä on 

keskimäärin enemmän jäseniä ydinperheisiin verrattuna. Suurperheet ovat yleisiä maa-

talousvaltaisissa yhteiskunnissa. Maatalous hyötyy taloudellisesti suurperheistä, sillä 

peltotyöskentely vaatii suuren määrän työntekijöitä. Suurempi lapsiluku ja useiden su-

kupolvien asuminen samassa perheessä varmistavat työntekijöiden riittävyyden. Lasten 

avioituminenkaan ei vähennä työvoimaa, sillä puolisot muuttavat yleensä saman katon 

alle muun perheen kanssa. Suurperheiden hyötynä on lisäksi parempi turvallisuus esi-

merkiksi toisen vanhemman kuoltua. Ydinperheissä toisen vanhemman kuolema tai 

sairastuminen voi johtaa taloudellisiin ongelmiin, mutta suurperheissä ei ole vastaavaa 

vaaraa työikäisten ihmisten suuremman määrän vuoksi.87 

  

Helle et al. mukaan maataloutta (peltoviljely, karjankasvatus) esiteollisella ajalla har-

joittaneiden Pohjois-Suomen suomalaisten keskuudessa väestö kasvoi selvästi nopeam-

min verrattuna kalastusta, metsästystä ja poronhoitoa harjoittaviin saamelaisiin. Maata-

loutta harjoittavien suomalaisten perheissä synnytettiin lapsia huomattavasti tiheämmin 

verrattuna saamelaisiin. Maatalous mahdollisti suuremman perheen kasvattamisen, 

minkä seurauksena lasten määrä oli perinteisiä elinkeinoja harjoittaviin saamelaisiin 

verrattuna monilukuisempi. Saamelaisten harvempi synnytysväli saattoi johtua pidem-

mästä imetysajasta ja raskaammasta elämästä. Saamelaisnaiset kuluttivat elinkeinojensa 

parissa enemmän energiaa verrattuna maataloudesta eläviin naisiin, mikä saattoi vaikut-

                                                 
87 Nimkoff & Middleton 1960, 215–221. 
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taa lastenhankintaan negatiivisesti.88 Pitkän imetysajan vuoksi naisten rasvaprosentti oli 

usein normaalia alhaisempi, minkä vuoksi kuukautiset jäivät pois ja uudestaan raskaaksi 

tuleminen lykkääntyi.89 Myös Rosbergin mukaan lappalainen ei mielellään nainut suo-

malaisnaista, sillä ”suomalainen nainen ei nimittäin kykene eikä haluakaan toimia lap-

palaisissa oloissa, joissa naisen tehtävät ovat paljon vaikeammat ja monipuolisemmat 

kuin suomalaisissa."90 

 

Maataloutta harjoittavien saamelaisten lukumäärä kasvoi nopeammin verrattuna perin-

teisiä elinkeinoja harjoittaviin saamelaisiin, mutta nopeinta väestönkasvu oli maatalou-

desta elävien suomalaisten perheissä.91 Maatalouden harjoittaminen lisäsi korvikeruo-

kinnan mahdollisuuksia, kun lapsille voitiin alkaa syöttää puuroa tai velliä. Korvikeruo-

kinnan seurauksena imetystä voitiin vähentää, jolloin naisten rasvaprosentti nousi ja 

uudelleen raskaaksi tuleminen oli todennäköisempää.92 

 

Suurperheet ovat harvinaisia väestöissä, jotka saavat elantonsa kalastuksesta, karjata-

loudesta, tai metsästyksestä. Syynä on ravinnon riittämättömyys, sillä ympäristö ei ky-

kene tarjoamaan tasaista ravinnonlähdettä kuten maataloudessa. Metsästys, kalastus ja 

karjatalous eivät vaadi yhtä suurta työmäärää kuin maatalous, minkä vuoksi suuren per-

heen ylläpitäminen on tarpeetonta. Suurperheitä tavataan vähiten nomadisissa metsästä-

jäyhteisöissä ja paljon liikkuvissa väestöissä, ja yleisimpiä suurperheet ovat kiinteitä 

asumuksia käyttävissä yhteisöissä.93 Samaan tulokseen ovat päätyneet Nordin ja Sköld 

pohtiessaan Ruotsin porosaamelaisten ja uudisasukkaiden perhekokoja. Heidän mu-

kaansa suuren perheen kasvattaminen ei ollut paras tapa porosaamelaisille ja heidän 

puolinomadiselle elämäntavalleen. Pitkät muuttomatkat karussa maastossa porojen pe-

rässä, sekä vaarallinen ja fyysisesti kova työ varmistivat, että porosaamelaiset eivät ta-

voitelleet suurta perhekokoa. Ruotsalaisille uudisasuttajille oli puolestaan luonnollista 

hankkia suuri perhe, sillä he tarvitsivat maatalouteen enemmän työvoimaa.94 Ihmisten 

kuolleisuus pysyi maanviljelystä huolimatta korkeana, mutta syntyvyyteen se vaikutti 

                                                 
88 Helle et al. 2014, 4–8 
89 Harari 2015, 87–89. 
90 Rosberg 1911, 183. 
91 Helle et al. 2014, 4–8. 
92 V. Similä, ”Maanviljely oli ihmiskunnan pahin virhe” (art.). HS 28.8.2016. 
93 Nimkoff & Middleton 1960, 218–219. 
94 Nordin & Sköld 2014, 166–167. 
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dramaattisesti. Viljasadot pystyivät elättämään parhaimmillaan kymmeniä kertoja suu-

remman ihmismäärän metsästäjä-keräilijöihin verrattuna.95 

 

Maanviljelyyn siirtyminen vaikutti negatiivisesti ihmisten terveyteen. Syynä tähän oli 

yksipuolisempi ravinto ja elämäntapojen muuttuminen. Metsästäjä-keräilijöiden ravinto-

lähteet olivat maanviljely-yhteiskuntiin verrattuna lukuisammat, minkä ansiosta yhden 

ravintolähteen ehtyminen ei ollut katastrofi. Lisäksi ravinnon eteen nähty työmäärä kas-

voi maanviljelystä elävissä yhteiskunnissa. Maanviljely vaati pitkiä päiviä pelloilla, 

mikä oli haitallista selälle, polville ja nivelille. Maanviljelyn aloittaminen lyhensi ihmis-

ten keskimittaa ja heikensi luumassaa.96 

 

Inarin asujaimisto oli vielä 1850-luvulla pääosin kalastajasaamelaisia, jotka olivat hiljal-

leen siirtymässä kiinteisiin asumuksiin. Kalastajasaamelaiset elivät porosaamelaisiin 

verrattuna kiinteämmin, mutta muuttivat vuodenaikojen mukaan kalavesiltä toisille. 

Kiinteästi asuminen liittyi etenkin karjatalouden yleistymiseen. Lehmiä oli vaikeaa kul-

jettaa erämaita pitkin, minkä vuoksi oli helpompaa pitäytyä yhdessä paikassa ympäri 

vuoden. Kiinteästä asumuksesta huolimatta kalastajasaamelaiset olivat köyhää väkeä, 

joiden elanto oli kalavesien varassa.97 Huonoina vuosina vedet ja metsä eivät antaneet 

kunnolla elantoa, jolloin köyhä inarilainen saattoi nähdä nälkää. Näin kävi nälkävuosina 

1917 ja 1918, jolloin vauraammilla Etelä-Inarin talollisilla oli ruokaa, mutta köyhemmät 

joutuivat näkemään nälkää.98 

 

1900-luvun alkuvuosina toimineelle Lapin komitealle Inarin kunnasta selvityksen teh-

neen J. Rossanderin mukaan kalastuksesta ei 1900-luvun alussa elänyt kuin jokunen 

perhekunta, vaikkakin kalastusta hänen mukaansa harjoittivat kaikki Inarin asukkaat.99 

Väite on jokseenkin vähättelevä, sillä kotitarvekalastuksen merkitys oli monilla Inarin 

karuilla ja syrjäisillä alueilla todennäköisesti elinehto selviytymiselle. Hyvistä kalave-

sistä on perinteisesti oltu vaitonaisia, eikä kalansaaliilla kehuskeleminen ole kuulunut 

pohjoisen asukkaiden tapoihin. Hyvistä kalansaaliista ja kalavesistä ei Rossanderin kal-

taisille ulkopuolisille ole luultavasti sen kummemmin kerrottu, mikä selittäisi lähde- ja 

                                                 
95 Harari 2015, 87–88. 
96 Harari 2015, 80–81. 
97 Itkonen II 1948, 244. 
98 Selma Lukkarin haastattelu 9.10.1984. Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto 1979–1989. 
99 Kertomuksia Lapin kunnista (Inari) 1902. Lapin komitean arkisto Ee:1. OMA. 



 

 

41 

 

tutkimuskirjallisuudessa olevan jopa vähättelevän suhtautumisen kotitarvekalastuksen 

merkityksestä Inarin ihmisille. Kalastus oli tärkeä elinkeino inarilaisille, minkä vahvis-

tavat myös paikallisten kertomukset kotitarvekalastuksesta. Esimerkiksi Koppelon kylä-

läiset saivat hyviä siika- ja ahvensaaliita Ivalojoesta kotirannan tuntumasta, ja kotitarve-

kalastusta harjoitettiin lähes joka talossa.100 

 

Maanviljely ja karjanhoito eivät menestyneet pohjoisimmassa Lapissa pääelinkeinoina. 

Karjanhoito oli kuitenkin Massan mukaan tärkeä sivuelinkeino pohjoisimmassa Lapissa 

Enontekiön ja Utsjoen pitäjissä.101 Myös Inarin Kyrön kylässä karjanhoito menestyi 

1800-luvun lopulla jopa niin hyvin, että paikalliset saivat rahdattua suuret määrät voita 

Norjaan asti myytäväksi.102 Karjan kasvattamisen haasteena oli rehun riittävyys. Luon-

nonniityiltä saatiin rehua talveksi, mutta rehun jatkeeksi jouduttiin usein käyttämään 

kalansuolia, Norjasta tuotuja turskanpäitä ja jäkälää. Leipäviljan viljely oli puolestaan 

Lapissa kotitarvelähtöistä. Viljantarve oli pientä pohjoisen uudisasukkaille, sillä kalas-

tus, metsästys ja karjatalous olivat tärkeämpiä ravinnontuojia. Saamelaiset olivat tottu-

neet vieläkin pienempiin viljamääriin, sillä he saattoivat selvitä koko talven viljatarpeis-

ta 20 kilon jauhosäkillä. Pohjoisessa saatiin hyviä satoja karjataloudesta saadun lannoit-

teen avulla, mutta satomäärien vuosittainen vaihtelu oli suurta.103 

 

Leivän ja jauhojen saatavuus vaihteli pohjoisimmassa Lapissa. Jäämeren kalastus mah-

dollisti jauhojen ja muiden elintarvikkeiden vaihtamisen, mutta huonoina kalavuosina 

elintarvikkeet jäivät vaihtamatta. Esimerkiksi vuosina 1853 ja 1855 inarilaiset eivät saa-

neet jauhoja juuri ollenkaan. Jauhoja käytettiin usein leivän leipomisen sijaan esimer-

kiksi makkaroiden, puurojen ja pettuleipien tekemiseen. Leivän sijaan Inarin saamelai-

silla oli tapana syödä kotipellossa kasvatettua naurista. Leivän leipomista hankaloitti 

esimerkiksi leivinuunien vähäisyys, mikä johtui poro- ja kalastajasaamelaisten tiuhasta 

muuttotahdista. Leivinuunia oli vaikea rakentaa väliaikaisiin asumuksiin. Yleistä olikin, 

että saamelaiset paistoivat avovalkealla happamattomasta taikinasta leivottua kakkua. 

Jauhojen saatavuus parani 1800-luvun kuluessa. Vuosisadan lopulla jauhojen hinta oli 

alentunut ja Kyrön kylän suomalaisten pelloista sai toisinaan hyviäkin satoja.104 Hieman 

                                                 
100 Lilli Mikkolan haastattelu 1984. Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto 1979–1989. 
101 Massa 1983, 50–52, 63–72. 
102 Rosberg 1911, 150–154. 
103 Massa 1983, 50–52, 63–72. 
104 Kylli 2014, 187–191; Nahkiaisoja 2016, 224. 
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Kyrön kylää etelämpänä sijaitsevassa Törmäsen kylässä yritettiin useita kertoja ohran-

viljelyä 1900-luvun alkupuolella huonoin tuloksin. Halla vei sadon lähes joka kerta. 

Kauranviljely puolestaan menestyi hyvin.105 Hieman pohjoisempana Koppelon kylässä 

ohrapellot puolestaan antoivat hyvää satoa, mutta peltoja oli vain harvalla.106 

 

Oman lisänsä inarilaisten ruokavalioon toi perunanviljelyn aloittaminen. Perunanvilje-

lyä harjoitettiin Utsjoella kirkkoherran toimesta jo vuonna 1822 ja Inarissa puolestaan 

uudisasukkaiden aloitteesta 1850-luvun lopulla. Inarilaiset kyntivät pieniä perunapeltoja 

jo varsin yleisesti 1800-luvun lopulla.107 Perunanviljely oli kuitenkin muun viljelyksen 

tapaan pienimuotoista kotitarveviljelyä. Esimerkiksi Inarin kalastajasaamelaisten peru-

nasato jäi yleensä hyvin pieneksi ja perunat olivat joskus vain peukalonkokoisia.108 Sa-

don määrä vaihteli radikaalisti vuosittain ja yleensä perunat eivät riittäneet edes talven 

yli. Esimerkiksi vuonna 1879 perunasato oli 272 tynnyriä, kun taas vuonna 1882 saatiin 

881 tynnyriä.109 Peruna ei aluksi saanut kannatusta inarilaisten keskuudessa. Vuonna 

1839 eräs Kyrön kyläläinen kylvi sukallisen perunoita maahan. Kylvön kasvettua peru-

noita keitettiin kalan kanssa ja naapureita kutsuttiin sitä maistelemaan. Talonväki ja 

naapurit eivät olleet kuitenkaan perunasta perustaneet, vaan söivät kalat ja jättivät peru-

nan syömättä. Myöhemmin 1900-luvun alussa kerrottiin saamelaisten jo syövän perunaa 

lihan ja kalan kanssa, mutta ilman höysteitä ei peruna maistunut. Kyröläisille puolestaan 

kelpasi peruna ilman höystöjä suolakastikkeen kera.110 1900-luvun puolella Etelä-

Inarissa Törmäsen seudulla tavattiin jo suuria perunapeltoja.111 Myös Iijärvellä Inarijär-

ven pohjoispuolella saatiin 1900-luvun puolella hyviä perunasatoja kuumien kesien an-

siosta.112 

 

Pohjoisen kylmässä ilmastossa ei kasvanut perunan, nauriin ja joidenkin viljalajien li-

säksi juuri mikään, mikä pakotti myös suomalaiset uudisasukkaat perinteisten elinkeino-

jen pariin. Inariin muuttaneet suomalaiset uudisasukkaat olivat riippuvaisia kalastukses-

                                                 
105 Selma Lukkarin haastattelu 9.10.1984. Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto 1979–1989. 
106 Lilli Mikkolan haastattelu 1984. Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto 1979–1989. 
107 Nahkiaisoja 2003, 230; Itkonen II 1948, 191–194. 
108 Rosberg 1911, 194. 
109 Nahkiaisoja 2003, 230; Itkonen II 1948, 191–194. 
110 Kertomuksia Lapin kunnista (Inari) 1902. Lapin komitean arkisto Ee:1. OMA. 
111 Selma Lukkarin haastattelu 9.10.1984. Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto 1979–1989. 
112 Heikki Aikion haastattelu 1982. Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto 1979–1989. 
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ta, metsästyksestä ja poronhoidosta siinä missä saamelaisetkin.113 Elinkeinojen moni-

puolisuus varmisti kuitenkin sen, etteivät inarilaiset olleet koskaan yhden tai kahden 

ravintolähteen varassa. Suomeen iski suuri kansallinen kriisi nälänhädän muodossa vuo-

sina 1866–1868. Kylmät kesät ja hallayöt turmelivat sadon ja eläinten rehuksi tarkoite-

tut niityt. Kurjemmat vuodet sattuivat perätysten, minkä seurauksena kansa näki nälkää 

lähes koko maassa. Pohjoisin Lappi säästyi kurimukselta, sillä elanto oli peltoviljelyn 

sijaan riistan, poronhoidon ja kalastuksen varassa. Elinkeinojen monipuolisuus varmisti 

ihmisten selviytymisen. Jos järvestä loppui kala, söivät ihmiset pettua ja lihaa. Jos met-

sästä loppui riista, voitiin keskittyä kalastukseen.114 

 

Rosbergin mukaan Lapin asukas tietää, ”että hänellä karjassaan on varmin turva, jos 

hukka hävittää porolaumaa ja kalansaanti sattuu olemaan huono.”115 Ravintoa ei silti 

ollut ylettömästi tarjolla, sillä nälkä oli inarilaiselle tuttu vieras. Niukasta ravinnon mää-

rästä pohjoisen kylmässä maassa kertoo Inarin kalastajasaamelaisten ravintotilanne 

1800-luvun puolivälissä. Köyhillä kalastajasaamelaisilla oli tapana kerjätä rikkailta po-

rosaamelaisilta apua hätätilan sattuessa.116 Porosaamelaisilla oli varaa syödä hyvin ym-

päri vuoden, mutta köyhien kalastajasaamelaisten oli syötävä kuivattua ja suolaamaton-

ta kalaa läpi talven. Kala saattoi helposti loppua talven aikana, mikä aiheutti kalastaja-

saamelaisille aliravitsemusta.117 

 

Kotitarveviljelyn merkitys väheni 1900-luvulla. Inarin väkiluku oli noussut merkittäväs-

ti 1800-lukuun verrattuna, mutta viljelmien määrät olivat silti vähentyneet. Inarilaisten 

elinkeinoihin tuli huomattavia muutoksia, kun kuntaan saatiin kunnolliset tieyhteydet 

etelään. Maanviljelyn sijaan oli kannattavampaa työskennellä tietyömailla, matkailualal-

la, kullankaivuussa ja tukkisavotoissa. Myös karjanhoidon merkitys väheni 1800-luvun 

lopulta lähtien, mihin vaikutti tilojen jakaminen perintönä sukulaisten kesken. Karjan-

hoidolle elintärkeät luonnonniityt pilkottiin pienempiin osiin, minkä vuoksi suurten kar-

jamäärien ylläpitäminen vaikeutui ja tilojen karjamäärät pienenivät. Viimeisetkin vara-

niittyinä aiemmin käytetyt luonnonniityt otettiin Inarissa käyttöön 1900-luvun puolella. 

                                                 
113 Lehtola 2012, 108; Nahkiaisoja 2016, 77–78, 123. 
114 Massa 1983, 68–70. 
115 Rosberg 1911, 152. 
116 Rosberg 1911, 173. 
117 Kylli 2014, 187. 
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Tietöiden myötä Inarin kaupankäynti vilkastui 1920-luvulla.118 Kaupankäynnin ansiosta 

inarilaisten ruokapöytään saatiin ostettua leipäviljaa ja muita elintarvikkeita. 1900-luvun 

alussa inarilaiset saivat Norjan kauppayhteyksien kautta ruisjauhoja, suolaa, teetä ja 

ryynejä. Kittilästä puolestaan tuotiin etenkin nisujauhoja ja erilaisia kulutushyödykkeitä. 

Kahvia ja sokeria saatiin molempien kauppareittien kautta.119 

 

Inarin elinkeinot olivat vielä 1800-luvulla painottuneet kalastukseen, metsästykseen ja 

poronhoitoon. Maatalouden harjoittaminen oli riskialtista kylmän ilmaston, karun maas-

ton ja hallaöiden vuoksi. Riskeistä huolimatta inarilaiset harjoittivat pienimuotoista ko-

titarveviljelyä ja karjankasvatusta laajentaen saatavilla olevan ravinnon monipuolisuut-

ta. Maataloudesta huolimatta inarilaisen elanto oli metsän ja veden viljan varassa. Kala, 

riista ja poronhoito pitivät inarilaisen ruoansyrjässä kiinni. Erämaiden tarjoama elanto ei 

ollut eteläisen Suomen viljelymaiden tasoa, mikä on vaikuttanut yhtenä tekijänä lasten 

pieneen määrään ja perheiden kokoon pohjoisen ankarassa ilmastossa. Suurten lapsi-

määrien elättäminen olisi ollut haasteellista. Saamelaisten lapsimäärät olivat suomalai-

siin verrattuna pienempiä, mihin saattoi vaikuttaa suomalaisten suurempi kiinnostus 

maanviljelyä ja karjataloutta kohtaan. Inarin saamelaisten ja suomalaisten elinkeinot ja 

ravintotilanne monipuolistuivat hiljalleen 1800-luvun kuluessa maanviljelyn ja karjata-

louden yleistymisen myötä. 

 

Kauppayhteyksien myötä inarilaiset pystyivät ostamaan ja vaihtamaan aiempaa moni-

puolisemmin erilaisia elintarvikkeita, mikä on saattanut osaltaan vaikuttaa positiivisesti 

väestönkehitykseen ja suuremman lapsimäärän kasvattamiseen. Inarin kokonaishedel-

mällisyys nousi 1900-luvun alussa merkittävästi 1800-luvun jälkipuoliskoon verrattuna, 

mitä voidaan pitää vilkastuneen elinkeinoelämän, uudisasutuksen ja monipuolisemman 

ravintotilanteen ansioina. Monipuolisemmasta elinkeinoelämästä, kauppayhteyksistä ja 

ravintotilanteen muuttumisesta huolimatta kalastuksen ja poronhoidon merkitystä ei voi 

kiistää inarilaisten ravintolähteinä. Kalastus oli etenkin köyhien kalastajasaamelaisten 

elinehto vielä toisen maailmansodan jälkeenkin. Kokonaishedelmällisyys aleni 1900-

luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen jälkeen takaisin 1800-luvun jälkipuoliskon 

tasolle. Syynä tähän on voinut olla ravintotilanne, mutta vastaavasti väestöllinen muun-

tuminen ajoittuu Suomessa 1900-luvun alkuun. Alenevan kuolleisuuden ja alenevan 

                                                 
118 Nahkiaisoja & Lehtola 2003, 296–310. 
119 Kertomuksia Lapin kunnista (Inari) 1902. Lapin komitean arkisto Ee:1. OMA. 
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syntyvyyden aikakausi alkoi vaikuttaa koko Suomen väestöön, minkä vuoksi on toden-

näköisintä, että ravintotilanteen lisäksi yhteiskunnalliset muutokset saattoivat vaikuttaa 

Inarin kokonaishedelmällisyyden muutoksiin.  
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2. ”VUODET EIVÄT OLE VELJIÄ KESKENÄÄN” – 

KUOLLEISUUDEN SUURI VUOSITTAINEN VAIHTELU  

 

Maailman alkuperäiskansojen kuolleisuus on tutkimusten mukaan ollut valtaväestöä 

suurempaa huonomman hygienian, alhaisemman ravitsemustason ja huonompien asuin-

olosuhteiden vuoksi. Samat ongelmat ovat läsnä nykyään Afrikan ja Aasian vähiten 

kehittyneissä maissa, missä elinolosuhteet ja imeväiskuolleisuus ovat vastaavat kuin 

Suomessa 100 vuotta sitten. Terveydenhuollon kehittyminen alensi kuolleisuutta ja pi-

densi ihmisten keskimääräistä elinikää, mutta tämä ilmiö ei näkynyt maailman alkupe-

räiskansoissa yhtä vahvasti kuin valtaväestössä.120 Saamelaisten väestöllinen muuntu-

minen alkoi hitaammin ja myöhemmin kuin valtaväestöllä niin Suomessa kuin Ruotsis-

sakin. Saamelaisväestön kuolleisuus, syntyvyys ja keskimääräinen elinikä erosivat vielä 

1800-luvulla merkittävästi muusta väestöstä, mutta nykyaikana ero on elinolosuhteiden 

ja terveydellisten olosuhteiden parantumisen myötä kadonnut. Saamelaisväestö eroaa 

tässä muista alkuperäiskansoista, sillä esimerkiksi maoreilla ja aboriginaaleilla on yhä 

edelleen valtaväestöä heikompi terveys ja korkeampi kuolleisuus.121 

 

Esiteollisen ajan kuolleisuuteen vaikuttivat lukuisat eri syyt, joista merkittävimmät lie-

nevät ilmasto, tartuntataudit ja ravitsemus. Ilmasto ja ravinto olivat sidoksissa toisiinsa, 

sillä suomalainen yhteiskunta oli esiteollisella ajalla suureksi osaksi maatalouden anti-

mien varassa. Suomen historian tuntuvin esimerkki ilmaston ja ravinnon yhteydestä 

löytyy vuosilta 1866–1868, jolloin viljasadon tuhoutuminen johti yli 130 000 ihmisen 

kuolemaan. Kylmät säät ja hallayöt näyttelivät suurinta osaa nälkäkatastrofin syntymi-

sessä. Olennaista on myös pohtia ilmaston ja tartuntatautien yhteyttä. Kallioisen mu-

kaan on mahdollista, että ilmaston kylmenemisellä ja joidenkin tartuntatautien yleisty-

misellä olisi yhteys, mutta teorian varmentaminen on osoittautunut vaikeaksi puutteel-

listen tietojen vuoksi. Ravinnon ja tartuntatautien yhteyden on sen sijaan osoitettu jok-

seenkin pitävän paikkansa. Aliravittu ihminen saattoi altistua tartuntataudeille huonon-

tuneen puolustuskyvyn kautta, mutta tämäkään teoria ei ole kaikkien tutkijoiden mu-

kaan todeksi osoitettu.122 Nälkä oli tuttu vieras Inarin köyhimmille eläjille,123 mutta var-

                                                 
120 Islam & Sheikh 2010, 263–264; Sköld et al. 2011, 1. 
121 Karlsson 2013, 435–436. 
122 Kallioinen 2009, 121–130. 
123 Kylli 2014, 188. 
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sinaisia nälkäkatastrofeja ei Inarin pitäjässä koettu. Inarin kuolleiden ja haudattujen lu-

etteloissa oli ainoastaan muutamia mainintoja nälkään kuolleista ihmisistä. Talvella 

1920 puhjenneen espanjantaudin ohella Inarissa nähtiin nälkää epäonnistuneen peruna-

sadon ja huonon kala- ja riistavuoden vuoksi,124 mistä voidaan päätellä nälän olleen 

yhtenä mahdollisena korkean sairastavuuden ja tautikuolleisuuden aiheuttajana. 

 

Inarin seutu säästyi yleensä tartuntataudeilta syrjäisen sijaintinsa vuoksi, mutta toisinaan 

vihattu vierailija löysi tiensä pohjoiseen. Taudit saattoivat verottaa väestöä ankaralla 

kädellä, etenkin kun väestön vastustuskyky oli tiheillä asutusseuduilla asuviin ihmisiin 

verrattuna heikompaa.125 Tartuntatautien vähäinen esiintyvyys oli siunaus, mutta myös 

osittainen syy tautien ankaruuteen. Ihmiset eivät altistuneet taudinaiheuttajille, eivätkä 

saaneet immuniteettia tauteja vastaan. Inarin vähäiset yhteydet muualle Suomeen estivät 

useimpien kulkutautien kulkeutumisen pohjoiseen asti, mikä säästi erityisesti ime-

väisikäisiä ja lapsia. Lapin väestön harvalukuisuus ja pitkät etäisyydet pitivät huolen 

siitä, että esimerkiksi 1800-luvulla etelämpänä suurta kuolleisuutta aiheuttaneet kolera- 

ja lavantautiepidemiat eivät päässeet Lappiin asti.126 Tällä näyttäisi olleen kuitenkin 

kääntöpuolensa, sillä immuniteetin vähäisyys kostautui vanhemmalla iällä esimerkiksi 

pohjoisen poikien sotapalveluksessa. Nuoret saamelaismiehet olivat eri lähteiden mu-

kaan alttiimpia sairastumaan tartuntatauteihin kuin etelämpää kotoisin olevat miehet. 

Lainsäätäjät lakkauttivat saamelaisten asevelvollisuuden vuosina 1922–1931, sillä lain-

säätäjien mielestä oli ilmeistä, että saamelaisten terveys ei kestänyt sotapalvelusta.127  

 

2.1. Inarissa Suomea alhaisempi kuolleisuus 

 

Yleinen kuolleisuusluku128 kuvaa väestössä tapahtuvia kuolintapauksia verrattuna väes-

tön lukumäärään. Yleinen kuolleisuusluku ottaa huomioon kaikki ikäluokat imeväisikäi-

sistä vanhuksiin, eli mittaustapaa voidaan pitää varsin tarkkana väestönkehityksen ku-

vaajana. 1850-luku oli Inarissa korkean kuolleisuuden aikaa. Nahkiaisojan mukaan 

1850-luvun korkeaa kuolleisuutta selittävät erilaiset Inaria kurittaneet tautiepidemiat. 

                                                 
124 Armas Peltosen haastattelu. Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto 1979–1989.  
125 Kallioinen 2009, 112. 
126 Manninen 2005, 78. 
127 Lehtola 2012, 163. 
128 Yleisellä kuolleisuusluvulla tarkoitetaan kuolleiden määrää keskiväkiluvun 1000 tai 100 000 henkeä 
kohden. SVT: Kuolleet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-2529. Helsinki: Tilastokeskus. 
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1860-luvulta 1900-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti Inarin kuolleisuus pysyi 

alhaisena. Ainoastaan satunnaiset tautiepidemiat harvensivat joinakin vuosina väestöä. 

Kuolleisuus oli huipussaan 1920-luvulla, jolloin Inaria harvensi kovalla kädellä espan-

jantaudiksi kutsuttu influenssavirus. Jopa 10 % Inarin väestöstä kuoli talvella 1920. Ina-

rin väestön turmaksi osoittautunut espanjantauti ei vaikuttanut Suomen kuolleisuuteen 

juuri ollenkaan.129 Inarin kuolleisuus pysyi kohtuullisen alhaisena 1860-luvulla, mitä 

voidaan pitää poikkeuksellisena ilmiönä. Suomen väestöä tappoi yksi maan historian 

pahimmista väestökatastrofeista vuosina 1866–1868. Useat peräkkäiset katovuodet vei-

vät sadon koko maasta, jolloin lähes 8 % Suomen väestöstä menehtyi nälkään ja kulku-

tauteihin.130 Väestökatastrofi ei vaikuttanut Inariin juuri ollenkaan, sillä elinkeinot olivat 

painottuneet maatalouden sijaan kalastukseen, metsästykseen ja poronhoitoon.131  

 

Kuvio 11. Yleinen kuolleisuusluku Inarissa ja Suomessa vuosina 1850–1939. 

 
Lähde: Inarin kuolleiden ja haudattujen luettelot 1850–1939. ISA IF:1. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA. 

SVT: Kuolleet[verkkojulkaisu]. ISSN=1798–2529. Helsinki. 

 

Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloista kerättyjen tietojen mukaan Inarin yleinen 

kuolleisuusluku pysyi 1850-luvulta 1900-luvulle asti selvästi Suomen keskiarvoa pie-

nempänä. Kuten lähdeaineistosta kootun kuvio 11:n tarkastelusta voidaan havaita, Inari 

oli keskimäärin turvallisempi paikka asua verrattuna muuhun Suomeen. Syynä tähän 

voidaan pitää Inarin pohjoista sijaintia, pitkiä välimatkoja ja verrattain vähäisiä koske-

                                                 
129 Nahkiaisoja 2003, 171, 225–226, 294. 
130 Strömmer 1969, 22. 
131 Nahkiaisoja 2003, 171. 
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tuksia muuhun Suomeen. Kallioisen mukaan tutkimuksissa vallitsee yhdenmukainen 

käsitys, jonka mukaan kaupungit olivat pahimpia kuolleisuusalueita.132 Kaupunkien 

ravinto pilaantui herkemmin, kaivot olivat alttiita saastumiselle ja ihmisten välinen 

kanssakäyminen oli tiheämpää kaupungeissa kuin maaseudulla.133 Esiteollisen ajan 

kaupunkeja riivasivat epähygieenisyys ja asumisen ahtaus, jotka altistivat tartuntatautien 

leviämiselle.134 

 

Tartuntataudit tulivat Suomeen yleensä muualta Euroopasta kansainvälisen kaupan mu-

kana. Etenkin Suomen- ja Pohjanlahden vilkkaat rannikkokaupungit sekä Pietari toimi-

vat tautien välittäjinä. Kaupungeista taudit levisivät sisämaahan maareittejä pitkin.135 

Kallioisen mukaan kuolleisuuden vaihtelut määrittelivät väestönkehitystä ja väkimäärää 

enemmän kuin syntyneiden määrä.136 Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mu-

kaan Inarin yleisen kuolleisuusluvun vuosittainen vaihtelu saattoi olla erittäin suurta. 

Kuolleisuus pysytteli kohtalaisen alhaisena muutamia vuosia, kunnes jokin tartuntatau-

tiepidemia löysi tiensä pohjoiseen. Epidemiavuosien kuolleisuus saattoi nousta selvästi 

korkeammaksi kuin Suomessa keskimäärin, mikä kertoo Inarin olleen esiteollisella ajal-

la tartuntatautien armoilla. 

 

Ruotsin saamelaisalueiden yleinen kuolleisuusluku vaihteli maantieteellisen sijainnin 

mukaisesti. Pohjoisilla saamelaisalueilla oli huomattavasti korkeampi kuolleisuus ver-

rattuna eteläisiin alueisiin. Vuosina 1856–1895 Ruotsin saamelaisten yleinen kuollei-

suusluku oli 17–27 ja uudisasukkailla puolestaan 15–27. Ruotsin yleisen kuolleisuuslu-

vun keskiarvo vaihteli 16–22 välillä. Ruotsin saamelaisten kuolleisuus oli uudisasukkai-

siin ja Ruotsin keskiarvoon verrattuna selvästi korkeampi.137 Karlssonin mukaan Ruot-

sin saamelaisten ja uudisasukkaiden väliset kuolleisuuserot tasaantuivat ajan myötä, 

sillä uudisasukkaiden imeväiskuolleisuus kasvoi yhtä korkealle tasolle saamelaisten 

kanssa.138 Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden pohjalta laaditun kuvio 12:n mu-

kaan Inarin saamelaisten yleinen kuolleisuusluku oli 1850-luvulla lähes 24, eli Ruotsin 

saamelaisiin verrattuna samalla tasolla. Inarin saamelaisten kuolleisuus aleni vuosina 

                                                 
132 Kallioinen 2009, 111. 
133 Jutikkala 1987a, 115. 
134 Kallioinen 2009, 112. 
135 Kallioinen 2009, 151–153. 
136 Kallioinen 2009, 12. 
137 Sköld & Axelsson 2008, 117–119.  
138 Karlsson 2013, 447. 
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1860–1899 alle 15:n, mitä voidaan pitää Ruotsin saamelaisalueisiin verrattuna merkittä-

västi alhaisempana. Inarin uudisasukkaiden yleinen kuolleisuusluku oli saamelaisia al-

haisempi vielä 1850-luvulla, mutta vuosina 1860–1899 kohosi saamelaisia korkeam-

maksi.  

 

Kuvio 12. Inarin saamelaisten ja suomalaisten yleinen kuolleisuusluku vuosina 1850–

1899. 

 
Lähde: Inarin kuolleiden ja haudattujen luettelot 1850–1899. ISA IF:1: OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA. 

SVT: Kuolleet[verkkojulkaisu]. ISSN=1798–2529. Helsinki. 

 

2.2. Harva asutus Inarin imeväisikäisten turvana 

 

Ruotsin saamelaisalueiden ja Inarin välisten kuolleisuuserojen merkittävimpänä tekijänä 

oli imeväiskuolleisuus139. Alle yksivuotiaiden lasten kuolleisuus eli imeväiskuolleisuus 

on merkittävä väestön hyvinvoinnin ja terveystilanteen kuvaaja. Korkea imeväiskuollei-

suus heijastaa väestön keskuudessa vallitsevia ongelmia esimerkiksi ruoan, puhtaan 

juomaveden ja hygienian suhteen. Saastunut juomavesi, huono hygienia ja pilaantunut 

ravinto levittävät erilaisia taudinaiheuttajia, jotka saattavat aiheuttaa merkittävän korke-

aa kuolleisuutta etenkin imeväisikäisten keskuudessa.140 Imeväiskuolleisuus on nyky-

ajan Suomessa varsin harvinainen ilmiö. Vuonna 2015 imeväiskuolleisuusluku oli 

                                                 
139 Imeväiskuolleisuus lasketaan jakamalla alle vuoden ikäisinä kuolleiden lukumäärä samana tilasto-
vuonna elävänä syntyneiden määrällä. Kun näin saatu luku kerrotaan 1 000:lla, saadaan luku ilmaistuna 
promilleina. SVT: Kuolleet[verkkojulkaisu]. ISSN=1798–2529. Helsinki. 
140 Odland & Arbour, 389–391. 
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1,7,141 mitä voidaan pitää esiteolliseen Suomeen verrattuna erittäin alhaisena. Suomen 

imeväiskuolleisuus oli pahimmillaan 1700-luvun jälkipuoliskolla, jolloin noin 221 pro-

millea ihmisistä kuoli ensimmäisen elinvuotensa aikana.142 1800-luvulla keskimäärin 

joka viides imeväisikäinen kuoli ennen ensimmäistä syntymäpäiväänsä, ja vielä 1950-

luvulla imeväiskuolleisuus oli lähes kymmenkertainen nykytasoon verrattuna.143 Suuri-

na nälkävuosina imeväiskuolleisuus nousi lähes koko maassa synkkiin lukemiin. Vuon-

na 1868 jopa 391 lasta kuoli tuhatta elävänä syntynyttä kohden. Imeväiskuolleisuusluku 

pysyi vuoteen 1919 asti yli sadassa. 1950-luvun jälkeen Suomen imeväiskuolleisuudes-

sa saavutettiin pysyvä alenemisen taso, minkä jälkeen ei enää tavattu poikkeuksellisen 

huonoja vuosia.144 

 

Suomen imeväiskuolleisuus oli koko 1800-luvun selvästi Ruotsia ja Norjaa korkeampi. 

Valkosen mukaan Suomi saavutti Ruotsin 1870-luvun tason noin 25 vuotta myöhemmin 

ja Norjan 1870-luvun tason vasta 45 vuotta myöhemmin,145 mikä osoittaa yhteiskun-

tamme elintason ja terveydellisen tilanteen olleen huomattavasti jäljessä verrattuna 

muihin Pohjoismaihin. Suomen imeväiskuolleisuuden aleneminen alkoi saavuttaa Nor-

jan ja Ruotsin tasoja vasta toisen maailmansodan kynnyksellä, vaikka tuolloinkin Suo-

men imeväiskuolleisuus (68 ‰) oli vielä selvästi Ruotsia (43 ‰) korkeampi.146 Ström-

merin mukaan vuosien 1871–1940 väestönkehityksen huomattavin piirre oli 0–15-

vuotiaiden kuolleisuuden aleneminen muihin ikäluokkiin verrattuna. Varsinainen ime-

väisikäisten ja lasten kuolleisuuden aleneminen alkoi Strömmerin mukaan näkyä vuo-

den 1880 jälkeen.147 Nuorten ikäluokkien kuolleisuus aleni, mutta silti esimerkiksi La-

pin ja Oulun läänien keskitasoa suurempi kuolleisuus 1930- ja 1940-lukujen taitteessa ja 

osittain myös 1950-luvulle asti johtui Notkolan mukaan nimenomaan lasten korkeam-

masta tartuntatautikuolleisuudesta.148 

 

Kallioisen mukaan Suomen ja Ruotsin imeväiskuolleisuuden merkittävimpänä piirteenä 

olivat esiteollisella ajalla alueiden väliset suuret erot. Suomessa esimerkiksi Pohjanmaa 

                                                 
141 SVT: Kuolleet[verkkojulkaisu]. ISSN=1798–2529. Helsinki. 
142 Kallioinen 2009, 113. 
143 Pitkänen et al. 2000, 1699. 
144 SVT. Kuolleet, Verkkojulkaisu. ISSN=1798–2529. Helsinki. 
145 Valkonen 1985, 22–23. 
146 Valkonen 1985, 25. 
147 Strömmer 1969, 48. 
148 Notkola 1980, 41. 
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erottui korkean imeväiskuolleisuuden alueena. Ruotsissa puolestaan Pohjois-Ruotsin ja 

Mälardenin alueilla oli yli kaksinkertainen imeväiskuolleisuus verrattuna Ruotsin kes-

kiarvoon.149 Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden pohjalta laaditun kuvion 13:n 

mukaan alle yksivuotiaiden lasten oli keskimäärin turvallisempi elää Inarissa kuin muu-

alla Suomessa. Suomen imeväiskuolleisuusluvun keskiarvo oli vuosina 1850–1939 noin 

139 ja Inarissa 104. Inarissa oli lähdeaineistojen mukaan vuosina 1850–1939 ainoastaan 

23 vuotta, jolloin imeväiskuolleisuusluku oli korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. 

Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mukaan imeväisikäisten kuolleisuudessa 

oli merkittäviä eroja jopa kahden peräkkäisen vuoden välillä. Joinakin vuosina ime-

väisikäisiä ei kuollut kuin muutamia, mutta seuraavina vuosina imeväisikäisten kuolin-

tapaukset saattoivat nousta dramaattisen suureksi jopa Suomen imeväiskuolleisuuteen 

verrattuna. Esimerkiksi vuonna 1903 erilaisiin lastentauteihin kuoli 16 imeväisikäistä, 

mutta vuosina 1906 ja 1907 kuolleita oli yhteensä vain 3. Pahojen kuolleisuusvuosien 

suurimpana syynä olivat erilaiset kulkutaudit, jotka tekivät tuhojaan etenkin ime-

väisikäisten keskuudessa. 

 

Kuvio 13. Imeväiskuolleisuusluku Inarissa ja Suomessa vuosina 1850–1939. 

 
Lähde: Inarin kuolleiden ja haudattujen luettelot 1850–1939. ISA IF:1: OMA; 

Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1939. ISA IC:2. OMA. 

SVT: Kuolleet[verkkojulkaisu]. ISSN=1798–2529. Helsinki. 

 

 

Ruotsin saamelaisväestön imeväis- ja lapsikuolleisuudet olivat 1800-luvulla selvästi 

korkeammat kuin Ruotsissa keskimäärin. Saamelaisten imeväiskuolleisuus aleni vuosi-

                                                 
149 Kallioinen 2009, 114–115. 
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sadan kuluessa. 1800-luvun loppupuolella imeväisikäisten kuolemanvaara oli vuosisa-

dan alkuun verrattuna merkittävästi alhaisempi. Saamelaisalueille muuttaneiden ruotsa-

laisten uudisasukkaiden imeväiskuolleisuudessa tapahtui puolestaan muutos huonom-

paan. Uudisasutuksen alkuvaiheessa imeväiskuolleisuus pysytteli suhteellisen alhaisena, 

mutta 1800-luvun jälkipuoliskolla uudisasukkaiden imeväiskuolleisuus kasvoi huomat-

tavasti. Joinakin vuosina uudisasukkaiden imeväiskuolleisuus oli saamelaisiin verrattu-

na jopa merkittävästi korkeampi. Ruotsin imeväiskuolleisuus alkoi 1800-luvun kuluessa 

alentua, mutta saamelaisväestöissä esiintyi yhä edelleen korkeaa imeväiskuolleisuutta. 

Ruotsin saamelaisalueet erosivat suuresti toisistaan. Kuten kuviosta 14 voidaan havaita, 

Föllingen150 saamelaisilla oli huomattavasti alhaisempi imeväiskuolleisuus kuin Jukkas-

järven tai Jokimukan saamelaisilla.151 

 

Kuvio 14. Jukkasjärven, Jokimukan ja Föllingen imeväiskuolleisuusluvut vuosina 

1850–1899. 

 

Lähde: Sköld et al. 2011, 5. 

 

Föllingen imeväiskuolleisuus oli 1850-luvulla jopa alhaisempi kuin muualla Ruotsissa, 

mikä osoittaa Kallioisen näkemyksen alueiden välisistä suurista eroista oikeaksi. Ruot-

sin saamelaisten imeväiskuolleisuudessa tapahtui selvää alenemista vuosien 1850–1899 

aikana. Jukkasjärven saamelaisväestöllä oli 1800-luvun alussa selvästi korkeampi ime-

                                                 
150 Föllinge sijaitsee Kokkolan leveysasteilla, huomattasti etelämpänä Jukkasjärveen ja Jokimukkaan 
verrattuna. 1750-luvulla Föllingessä asui ainoastaan saamelaisia, mutta 1800-luvulla alueelle suuntautui 
ruotsalaisten uudisasutusta. Vuosisadan loppuun mennessä alueella asui jopa kymmenen kertaa enem-
män ruotsalaisia kuin saamelaisia. Axelsson et al. 2009, 6–7; Sköld & Axelsson 2008, 111–112. 
151 Karlsson 2013, 437; Sköld et al. 2011, 4–6. 
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väiskuolleisuus kuin alueen uudisasukkailla ja Ruotsissa keskimäärin, mutta erot tasaan-

tuivat ajan myötä. 1800-luvun jälkipuoliskolla Jukkasjärven saamelaisväestön imeväis-

kuolleisuus alkoi alentua, kun taas puolestaan uudisasukkailla imeväiskuolleisuus nousi 

korkeammaksi vuosisadan alkuun verrattuna.152 

 

Kuvio 15. Inarin saamelaisten ja suomalaisten imeväiskuolleisuusluku vuosina 1850–

1899. 

 
Lähde: Inarin kuolleiden ja haudattujen luettelot 1850–1899. ISA IF:1: OMA; 

Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1899.ISA IC:2. OMA. 

 

Kuviossa 15 on laskettu Inarin saamelaisten ja suomalaisten imeväiskuolleisuusluku. 

Jokaiselta vuodelta on laskettu syntyneiden ja imeväisikäisenä kuolleiden määrä, ja lu-

kuja on hyödynnetty varsinaisen kuvion muodostamisessa. Inarin saamelaisten imeväis-

kuolleisuusluvun keskiarvo oli vuosina 1850–1899 hieman alle 90, kuten kuviosta 15 

voidaan havaita. Suomen imeväiskuolleisuuden keskiarvo oli noin 170 ja Inarin suoma-

laisten uudisasukkaiden puolestaan 140. Vuosikymmenten keskiarvo paljastaa, että Ina-

rin saamelaispienokaisten kuolleisuus oli koko Suomeen ja Inarin suomalaisiin uudis-

asukkaisiin verrattuna selvästi alhaisempi. Inarin saamelaisten ja Ruotsin saamelaisten 

imeväiskuolleisuusluvut erosivat toisistaan huomattavasti. Ruotsin Jokimukan ja Juk-

kasjärven imeväiskuolleisuusluvut olivat 1800-luvun jälkipuoliskolla yli kaksinkertaiset 

verrattuna Inarin saamelaisiin. Föllingen alueella oli Ruotsin saamelaisalueiden alhaisin 

                                                 
152 Karlsson 2013, 437; Sköld et al. 2011, 4–6. 
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imeväiskuolleisuus, mutta Inarin saamelaisten imeväiskuolleisuuden keskiarvo oli yhä 

selvästi alhaisempi. 

 

2.3. Pienillä lapsilla imeväisikäisiä korkeampi kuolleisuus 

 

Ensimmäinen ikävuosi oli esiteollisella ajalla ihmisen vaarallisinta aikaa. Lapsen selviy-

tyminen aikuisikään asti parani huomattavasti ensimmäisen elinvuoden jälkeen, mutta 

silti moni lapsi menetti henkensä alle seitsemän vuoden ikäisenä.153 Lapsikuolleisuudel-

la tarkoitetaan imeväisiästä selviytyneiden, eli yli vuoden vanhojen lasten kuolleisuutta. 

Tässä tutkimuksessa lapsikuolleisuuden154 määritelmään kuuluvat 1–15-vuotiaat lapset. 

Pitkänen et al. mukaan lapsikuolleisuus poikkesi 1800-luvulla imeväiskuolleisuudessa 

havaittavista alue-eroista. Koko Lapin alueella ja Ahvenanmaalla tavattiin korkeaa ime-

väiskuolleisuutta, mutta lapsikuolleisuus jäi näillä alueilla selvästi Suomen keskiarvoa 

alhaisemmaksi. Lapsikuolleisuuden alue-eroihin ei ole toistaiseksi löydetty selitystä 

vähäisen tutkimuksen vuoksi.155 

 

 

Kuvio 16. Inarin 0–15-vuotiaiden ikäryhmittäinen kuolleisuusluku vuosina 1850–1939. 

 
Lähde: Inarin kuolleiden ja haudattujen luettelot 1850–1939. ISA IF:1: OMA; 

Inarin syntyneiden ja kastettujen luettelot 1850–1939.ISA IC:2. OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA. 

 

                                                 
153 Kallioinen 2009, 113. 
154 Lapsikuolleisuus lasketaan käyttämällä ikäryhmittäistä kuolleisuuslukua. Ikäryhmittäisellä kuollei-

suusluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän kuolleiden määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta 

henkeä kohden. SVT: Kuolleet[verkkojulkaisu]. ISSN=1798–2529. Helsinki.  
155 Pitkänen et al, 2000, 1701–1702. 
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Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloista kerätyn materiaalin pohjalta voidaan osit-

tain kumota Lappia koskevat väitteet alhaisesta lapsikuolleisuudesta. Lapin suuri koko 

on tosin otettava huomioon, sillä suuren ja harvaanasutun alueen paikallisyhteisöjen 

lapsikuolleisuudessa oli todennäköisesti merkittäviä eroja keskenään. Inarin kuolleiden 

ja haudattujen luetteloista kootun Kuvio 16:n mukaan Inarin imeväiskuolleisuus oli 

vuosina 1850–1939 huomattavasti alhaisempi verrattuna 1–5-vuotiaiden kuolleisuuteen. 

Tätä voidaan pitää varsin poikkeuksellisena ilmiönä, sillä imeväisikäisiä pidetään esi-

merkiksi Kallioisen ja Karlssonin mukaan suurimpana riskiryhmänä.156 

 

Mikä selittää Inarin alhaisen imeväiskuolleisuuden, mutta korkean lapsikuolleisuuden? 

Itkosen mukaan yksin kotaan tai tupaan jätetyt pienet lapset sidottiin yleensä hihnalla 

seinään tai sängynjalkaan,157 mikä saattoi altistaa pienokaiset tapaturmille. Myös Inarin 

kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mukaan pienet lapset menehtyivät imeväisikäisiä 

herkemmin erilaisten tapaturmien vuoksi. Hukkuminen oli tapaturmista yleisin, mutta 

tapausten määrä ei silti yksinään selitä korkeaa kuolleisuutta. Tapaturmat olivat yksi syy 

yli vuoden vanhojen korkeaan kuolleisuuteen, mutta tartuntatautiepidemioista voidaan 

hakea ensisijaista syytä. Kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mukaan 1–5-vuotiaiden 

ikäryhmä oli Inarissa suurin riskiryhmä menehtyä tartuntatauteihin, jopa imeväisikäisiin 

verrattuna. 

 

Inarin saamelaisten lapsikuolleisuutta on vaikeaa verrata suomalaisiin uudisasukkaisiin 

käyttämällä ikäryhmittäisen kuolleisuusluvun laskukaavaa. Inarin väkilukutaulut eivät 

erittele eri ikäluokkien etnisyyttä, vaan ainoastaan ihmisten määrän syntymävuosien 

mukaan. Saamelaisten ja suomalaisten tarkat lukumäärät eri ikäluokissa jäävät epäsel-

viksi, minkä vuoksi on käytännöllisempää tarkastella kuolleiden kokonaismääriä. 1–5-

vuotiaita saamelaislapsia kuoli vuosina 1850–1899 yhteensä 43 ja suomalaisia puoles-

taan 54. 6–15-vuotiaiden ikäryhmässä kuolleiden määrät olivat varsin tasaisia. Saame-

laisia kuoli 23 ja suomalaisia 26. Saamelaisten lukumäärä oli 1800-luvun jälkipuoliskol-

la huomattavasti suurempi verrattuna suomalaisiin uudisasukkaisiin.158 Tästä voidaan 

päätellä suomalaisten uudisasukkaiden lapsikuolleisuuden olleen selvästi korkeampi 

verrattuna saamelaisiin.  

                                                 
156 Kallioinen 2009, 113; Karlsson 2013, 435. 
157 Itkonen II 1948, 395. 
158 Katso sivu 15. 
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Suomalaisten uudisasukkaiden saamelaisia korkeampi lapsi- ja imeväiskuolleisuus, sekä 

alttius kuolla tartuntatauteihin voidaan kenties osittain selittää ihmisten sosiaalisella 

käyttäytymisellä ja kulttuurisilla eroilla. Inari sijaitsee napapiirin pohjoispuolella arkti-

sella alueella, minkä seurauksena ilmasto on kylmä ja talvet pitkiä. Etelämpää Suomesta 

muuttaneilla uudisasukkailla oli todennäköisesti huonommat valmiudet selviytyä anka-

rasta ilmastosta. Inarin suomalaisista uudisasukkaista suuri osa oli ensimmäisen tai toi-

sen sukupolven muuttajia, mistä voidaan päätellä, että heidän sopeutumisensa Inarin 

arktisiin oloihin oli todennäköisesti osittain puutteellista verrattuna alueella vuosisatoja 

asuneisiin saamelaisiin. Tätä tukee myös Sköld et al. näkemys, jonka mukaan Ruotsin 

uudisasukkailla ei välttämättä ollut riittäviä selviytymiskeinoja pohjoisen kylmässä il-

mastossa, mikä saattoi vaikuttaa Ruotsin uudisasutuksen alussa tavattuun korkeaan 

imeväis- ja lapsikuolleisuuteen.159 

 

Saamelaiset asuivat kodassa vielä 1800-luvun puolella, mutta 1900-luvulle tultaessa 

saamelaiset alkoivat rakentaa itselleen taloja.160 Asumiskäytännöt vaikuttivat mitä to-

dennäköisimmin imeväisikäisten ja lasten kuolleisuuteen. Saamelaisten tupia kuvailtiin 

1800-luvulla ja osittain vielä 1900-luvun alussa alkeellisiksi, sillä niistä puuttui usein 

savupiippu ja savupelti, minkä seurauksena tupa oli öisin kylmä. Tuvan isäntä ja emäntä 

nukkuivat sängyssä, mutta muu talon väki joutui nukkumaan yleensä lattialla poron- tai 

lampaantaljan päällä.161 Suomalaiset virkamiehet katsoivat kalastajasaamelaisten raken-

nusten olevan alkeellisia ja keskeneräisen oloisia. Kivijalkaa ei ollut ollenkaan, vaan 

hirret lepäsivät maan pinnalla.162 

 

Suomalaisten uudisasukkaiden asumukset olivat Rosbergin mukaan harvoin kaukana 

toisistaan. Suomalaisilla oli tapana asua kyläryhmissä. Inarin Kyrön kylässä oli kolmes-

sa eri paikkaa kyläryhmä, joissa kaikissa oli kymmenkunta taloa.163 Tiiviimmissä ky-

läyhteisöissä asuminen lisäsi suomalaisten uudisasukkaiden välisiä kontakteja, mikä 

saattoi vaikuttaa suuresti tartuntatautien leviämiseen talosta toiseen. Saamelaisten puut-

                                                 
159 Sköld et al 2011, 5–6. 
160 Lehtola 2012, 148–149. 
161 Rosberg 1911, 195. 
162 Lehtola 2012, 44. 
163 Rosberg 1911, 169. 
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teelliset asuinolosuhteet saattoivat puolestaan vaikuttaa negatiivisesti imeväis- ja lapsi-

kuolleisuuteen. Yhtenä tekijänä saattoi olla kylmissä tuvissa oleskeleminen talviaikaan, 

mikä saattoi altistaa pienokaiset kylmettymiselle ja savulle. Rosbergin mukaan Suomen 

saamelaiset olivat mitä huolehtivaisimpia vanhempia ja lapsirakkaita ihmisiä, eikä lap-

sia hänen mukaansa kuollut saamelaisten keskuudessa kovin paljoa.164 Saamelaisten 

paikoitellen puutteellinen asuminen ei Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloista kerä-

tyn materiaalin mukaan vaikuttanut juurikaan imeväis- ja lapsikuolleisuuteen, mutta 

suomalaisten tiiviimpi asuminen mitä ilmeisimmin vaikutti yhtenä tekijänä lasten ja 

imeväisikäisten suurempaan tartuntatautikuolleisuuteen. 

 

2.4. Rinta- ja korvikeruokinnan vaikutus imeväis- ja lapsikuolleisuu-

teen 

 

Pitkänen et al. mukaan rintaruokinnan yleisyys oli suurin yksittäinen imeväiskuolleisuu-

teen vaikuttanut tekijä. Syynä tähän oli äidinmaidon vastustuskykyä kohentava teho, 

minkä ansiosta imeväisikäiset saivat paremman suojauksen erilaisia taudinaiheuttajia 

vastaan. Alueilla, joissa ei ollut tapana imettää lapsia, esiintyi korkeampaa imeväiskuol-

leisuutta. Tällaisia alueita olivat Suomessa esimerkiksi Pohjanmaa ja Lapin alue.165 

Ruotsin saamelaisalueilla oli hyvin yleistä imettää lasta. Saamelaiset jatkoivat rintaruo-

kintaa vähintään kaksivuotiaaksi asti, usein jopa nelivuotiaaksi saakka.166 Itkosen mu-

kaan Suomen saamelaisilla oli tapana imettää lasta vähintään 1,5-vuotiaaksi asti, mutta 

joskus imetystä jatkettiin jopa 2–3-vuotiaaksi saakka.167 

 

Imetys oli yleistä Ruotsin ja Suomen saamelaisten keskuudessa, mutta silti Ruotsin 

saamelaisten imeväiskuolleisuus oli huomattavasti korkeampi verrattuna Inarin saame-

laisiin. Tähän saattoi vaikuttaa imetyksen ohessa annettu ravinto. Sköld et al. mukaan 

Ruotsin saamelaisilla oli tapana antaa lapsen ensimmäisinä elinpäivinä poronrasvaa tai 

sokeria, mikä saattoi aiheuttaa vastasyntyneelle infektioita.168 Suomen saamelaiset saat-

toivat puolestaan antaa lapselle lämmitettyä lehmän- tai poronmaitoa puupohjaisesta 

lehmänsarvesta. Puolivuotiaana lapselle alettiin syöttämään kakkua, keitettyä lihaa, kui-

                                                 
164 Rosberg 1911, 179. 
165 Pitkänen et al. 2000, 1699–1702. 
166 Sköld et al 2011, 4. 
167 Itkonen II 1948, 388. 
168 Sköld et al 2011, 4. 
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vaa lihaa ja ydinluuta.169 Korvikeruokinta kasvatti imeväiskuolleisuutta, sillä esimerkik-

si keittämätön vesi ja lämpimän lehmänmaidon juottaminen levittivät tehokkaasti erilai-

sia taudinaiheuttajia.170 Ruotsin saamelaisten pitkät imetysajat vähensivät lasten kuollei-

suutta etenkin kesäkuukausina, jolloin korvikeruokintaan käytetty lehmänmaito ja muut 

elintarvikkeet pilaantuivat herkemmin. Talvikuukausien korkea imeväiskuolleisuus oli 

puolestaan todennäköisesti yhteydessä kylmään vuodenaikaan ja kodan tai tuvan sisäil-

man laatuun.171 

 

Korvikeruokinnan ja elinkeinojen keskinäinen suhde saattaa selittää saamelaisalueiden 

toisistaan poikkeavat imeväis- ja lapsikuolleisuudet, sekä Inarin uudisasukkaiden saa-

melaisia korkeamman imeväiskuolleisuuden. Pitkänen et al. mukaan imetyksen laimin-

lyönti saattoi johtua elinkeinoista, jotka pakottivat äidit työskentelemään joinakin vuo-

denaikoina kodin ulkopuolella.172 Inarin suomalaiset uudisasukkaat harjoittivat pieni-

muotoista maataloutta, mikä saattoi vaikuttaa negatiivisesti imeväiskuolleisuuteen. Kal-

lioisen mukaan maataloustöitä tekevien äitien oli tehtävä raskasta työtä pellolla ja muis-

sa töissä, mikä saattoi vaikuttaa lasten korvikeruokinnan välttämättömyyteen.173 Sa-

maan johtopäätökseen ovat päätyneet myös Axelsson et al.174 

 

Työn raskaus ei ole täysin aukoton selitys pohdittaessa saamelaisten ja suomalaisten 

eroja, sillä esimerkiksi Rosbergin mukaan saamelaisnaisten työt olivat raskaammat ja 

vaikeammat kuin suomalaisnaisten.175 Voi kuitenkin olla, että kalastuksesta, poronhoi-

dosta ja karjataloudesta elantonsa saavat saamelaisnaiset tekivät töitään ja viettivät ai-

kaansa lähempänä asuinsijoja, minkä ansiosta rintaruokinta oli helpompaa. Suomalais-

naiset saattoivat puolestaan viettää maataloustöidensä parissa pidempiä aikoja kauem-

pana tuvasta, mikä saattoi vaikeuttaa rintaruokintaa, jolloin korvikeruokinnasta tuli ai-

noa vaihtoehto. Osa Ruotsin saamelaisista harjoitti maataloutta jopa pääelinkeino-

naan,176 minkä vuoksi korvikeruokinnan merkitys saattoi olla suurempi heidän keskuu-

                                                 
169 Itkonen II 1948, 390. 
170 Kallioinen 2009, 116–117. 
171 Axelsson et al. 2009, 16. 
172 Pitkänen et al, 2000, 1700–1701. 
173 Kallioinen 2009, 118. 
174 Axelsson et al. 2009, 8. 
175 Rosberg 1911, 183. 
176 Sköld & Axelsson 2008, 110. 
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dessaan kuin puolinomadista elämää viettävien saamelaisten parissa. Lisäksi karjata-

loutta harjoittavilla oli runsaammin tarjolla korvikeruokintaan käytettävää maitoa. 

 

Inarin saamelaisten ja uudisasukkaiden erot imeväiskuolleisuudessa saattavat osittain 

myös selittyä imetysajan pituudella. Inarin saamelaisten imetysaika kesti poikkeukselli-

sen pitkään, mikä ehkäisi tehokkaasti imeväisikäisten kuolleisuutta. Uudisasukkaiden 

imetyksen yleisyydestä tai kestosta ei ole jäänyt lähdeaineistoa, mutta oletettavasti uu-

disasukkaiden tavat olivat periytyneet heidän kotiseuduiltaan, eli imetysaika ei todennä-

köisesti ollut yhtä pitkä kuin saamelaisilla. 1–5-vuotiaiden lasten korkea kuolleisuus on 

myös yhteydessä imetysaikojen pituuteen. Saamelaiset imettivät lapsiaan jopa nelivuo-

tiaaksi asti, mikä selittäisi Inarin saamelaisten alhaisemman lapsikuolleisuuden verrat-

tuna suomalaisiin uudisasukkaisiin. Ruotsin saamelaisalueiden poikkeuksellisen korkeat 

imeväis- ja lapsikuolleisuudet osoittavat sen, että imetys ei tarjonnut täydellistä immuni-

teettia lapsille. Ruotsin saamelaisalueet sijaitsivat etelämpänä kuin Inari, ja lisäksi kes-

kimäärin vilkkaampien kulkuyhteyksien äärellä. Inarin vähäiset kontaktit muualle Suo-

meen näyttäisivät olleen ratkaiseva tekijä pohdittaessa Inarin ja Ruotsin saamelaisaluei-

den imeväis- ja lapsikuolleisuuden eroja. 

 

Perhekoko vaikutti Axelsson et al. mukaan imeväisikäisten ja lasten riskiin kuolla. Suu-

rilukuisissa ja monilapsisissa perheissä tavattiin korkeampaa imeväiskuolleisuutta. Mo-

nilapsisten perheiden äidit synnyttivät perheen nuorimmat lapset keskimääräistä iäk-

käämpinä. Iäkkäämpinä synnyttäneet olivat nuoriin synnyttäjiin verrattuna terveydeltään 

heikompia, mikä puolestaan vaikutti vastasyntyneiden selviytymismahdollisuuksiin 

etenkin ensimmäisinä elinviikkoina.177 Ruotsin saamelaisten perhekoko laski koko 

1800-luvun ajan. Vuosisadan alussa saamelaisten perheet olivat selvästi suurempia kuin 

ruotsalaisten uudisasukkaiden, mutta vuosisadan jälkipuoliskolla uudisasukkaiden per-

hekoko kasvoi saamelaisia suuremmaksi.178 Ruotsin saamelaisten ja uudisasukkaiden 

väliset erot imeväiskuolleisuudessa tasaantuivat 1800-luvun loppupuolella saamelaisten 

eduksi. Vuosisadan alussa saamelaisten imeväiskuolleisuus oli merkittävästi korkeampi 

kuin uudisasukkaiden. Vuosisadan loppupuolella uudisasukkaiden keskuudessa tavattiin 

korkeampaa imeväiskuolleisuutta kuin saamelaisten parissa.179 Suuri lapsimäärä altisti 

korkealle imeväis- ja lapsikuolleisuudelle etenkin tartuntatautiepidemioiden muodossa. 

                                                 
177 Axelsson et al. 2009, 13. 
178 Nordin & Sköld 2012, 168. 
179 Axelsson et al. 2009, 10. 
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Suurempi lapsikatras saattoi sairastua herkemmin tappaviin kulkutauteihin. Yhden lap-

sen sairastuminen altisti kaikki perheen lapset, mikä tulkintani mukaan selittäisi moni-

lukuisten perheiden korkeamman imeväis- ja lapsikuolleisuuden. 

 

Saamelaisten pienempi lapsimäärä saattoi vaikuttaa epäsuorasti myös rintaruokinnan ja 

korvikeruokinnan yleisyyteen. Suurempien perheiden vanhimmat lapset joutuivat to-

dennäköisesti huolehtimaan perheen nuoremmista lapsista äidin ollessa tuvan ulkopuo-

lella maataloustöiden parissa. Vanhempien lasten vastuulle saattoi jäädä myös pikkulas-

ten ruokinta, mikä saattoi altistaa imeväisikäiset erilaisille tartuntataudeille ja suolisto-

sairauksille. Inarin saamelaisperheissä oli keskimäärin vähemmän lapsia, minkä vuoksi 

äiti saattoi joutua useammin itse vahtimaan jälkikasvuaan, jolloin myös tiiviimpi rinta-

ruokinta oli todennäköisesti mahdollista. Inarissa saamelaisten perhekoko oli keskimää-

rin pienempi verrattuna suomalaisten uudisasukkaiden lapsimääriin, mikä tukee Sköld 

et al. näkemystä perhekoon ja korkean imeväiskuolleisuuden yhteydestä. Inarin ja Ruot-

sin saamelaisten suuret erot imeväiskuolleisuudessa saattavat myös selittyä osittain per-

hekoolla. Ruotsin saamelaisten kokonaishedelmällisyys ja keskimääräinen perhekoko 

olivat merkittävästi suurempia verrattuna Inarin saamelaisiin. Inarissa saamelaisten ko-

konaishedelmällisyys180 pysyi varsin maltillisena, eikä suuria perheitä tavattu likimain-

kaan yhtä paljoa kuin Ruotsin pohjoisilla alueilla. 

 

2.5. Tuberkuloosista espanjantautiin – Inarin pahimmat vitsaukset 

 

Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden kuolinsyiden tarkastelu osoittaa, että hengi-

tystie- ja keuhkoinfektiot olivat inarilaisten yleisimpiä kuolinsyitä 1800-luvun lopulla. 

Keuhkotauti, keuhkokuume ja muut vastaavat tautimääritykset alkoivat esiintyä yhä 

useammin kuolinsyinä 1870-luvulta lähtien. 1880- ja 1890-lukujen kuolemantapauksista 

13 % oli erilaisten hengitystie- ja keuhkosairauksien aiheuttamia. 1900-luvun ensim-

mäisinä vuosikymmeninä keuhkosairaudet olivat kuolinsyynä puolestaan noin 10 %:lla 

kaikista menehtyneistä.181 Kyseessä oli mitä todennäköisimmin suomalaisten esiteolli-

sen ja teollisen ajan kansantauti tuberkuloosi. Tuberkuloosi ei ollut yhtä dramaattinen 

kuolleisuuden aiheuttaja kuin tartuntatautiepidemiat. Tuberkuloosia ei esiintynyt suurta 

kuolleisuutta aiheuttavina äkillisinä epidemioina, vaan hitaasti uhrinsa näännyttävänä 

                                                 
180 Ks. sivu 32. 
181 IKHL 1870–1919. ISA. IF:1. OMA. 
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tautina. Tartunta saatiin yleensä lapsena pisaratartuntana hengitysteiden kautta tai bak-

teerin saastuttaman ravinnon kautta. Tartunnan jälkeen bakteerit saattavat säilyä ihmisen 

elimistössä vuosikymmeniä ja aiheuttaa taudin vasta vanhemmalla iällä. Tuberkuloosi 

voi aiheuttaa tautiprosessin lähes kaikkialla elimistössä, mutta yleisin tautimuoto on 

keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloositartunnan saaneista noin 10 % sairastuu itse tautiin 

jossain vaiheessa elämäänsä.182 

 

Keuhko- ja hengitystiesairauksien osuus kuolleiden määrästä väheni Inarin kuolleiden ja 

haudattujen luetteloiden mukaan huomattavasti 1920-luvulla,183 mutta kyseessä oli il-

meisesti espanjantaudin luoma vääristymä tilastoihin. Ärhäkkä influenssa tappoi mitä 

todennäköisimmin suuria määriä tuberkuloosin valmiiksi heikentämiä ihmisiä, jolloin 

tuberkuloosikuolleisuus aleni tilastojen valossa. Todellisuudessa tuberkuloosiin sairas-

tuneiden määrä pysyi luultavasti ennallaan, ja ilman espanjantaudin vaikutusta keuhko-

tuberkuloosi olisi oletettavasti pysynyt vielä 1920-luvulla Inarin pahimpana kuolleisuu-

den aiheuttajana. Oletuksen vahvistaa se, että keuhkotuberkuloosin ja muiden hengitys-

tiesairauksien aiheuttamat kuolintapaukset lisääntyivät 1930-luvulla vuosisadan alun 

tasolle, eli noin 10 %:iin kaikista kuolleista.184 Myös Mannisen mukaan lappilaisten 

pahin vitsaus 1900-luvun alkupuolella oli keuhkotauti, joka levisi talosta taloon vääjää-

mättömästi.185 

 

Keuhkotuberkuloosi ei tappanut yleensä välittömästi, vaan useiden vuosien kuluttua. 

Keuhkotuberkuloosin oireet saattoivat pysyä pitkään lievinä muistuttaen lähinnä taval-

lista flunssaa.186 Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mukaan tuberkuloosi sai-

rastutti ihmisiä kaikista ikäluokista. Taudin vaikutuksesta imeväiskuolleisuuteen on silti 

vaikea arvioida, sillä imeväisikäisten riesana olivat lukuisat muut samoja oireita aiheut-

tavat tartuntataudit, kuten hinkuyskä ja muut hengitysteiden taudit. Kallioisen mukaan 

tuberkuloosin toteaminen varhaisvaiheessa on haastavaa vielä nykyäänkin,187 joten ime-

väisikäisten tuberkuloositartunnat ovat todennäköisesti olleet lähes mahdottomia diag-

nosoida aikalaisille. Aikuisten keuhkotuberkuloosikuolleisuutta on lähdekriittisestä nä-

                                                 
182 Kallioinen 2009, 98–100. 
183 IKHL 1920–1929. ISA. IF:1. OMA 
184 IKHL 1930–1939. ISA. IF:1. OMA 
185 Manninen 2005, 78. 
186 Kallioinen 2009, 98–100. 
187 Kallioinen 2009, 100. 
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kökulmasta helpompi tutkia, sillä keuhkotauti, verinen yskä, rintatauti ja rintakuume 

viittaavat pitkään jatkuneeseen keuhkotuberkuloosiin. Lisäksi Inarin kuolleiden ja hau-

dattujen luetteloissa kyseiset kuolinsyyt alkoivat yleistyä 1800-luvun lopulla ja 1900-

luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, jolloin tuberkuloosista tuli Kallioisen mukaan 

suuri kuolleisuuden aiheuttaja koko Suomessa.188 

 

Tuberkuloosin yleisyys on yhteydessä asumisen ahtauteen, ravitsemukseen ja työolo-

suhteisiin. Useiden ihmisten asuminen saman katon alla lisäsi todennäköisyyttä saada 

tuberkuloositartunta. Lisäksi esimerkiksi kaupunkien uudet ammatit altistivat ihmisiä 

tehtaiden pölyille, mikä saattoi aiheuttaa keuhkoissa tuberkuloosille altistavan tulehdus-

tilan.189 Inarin korkea tuberkuloosikuolleisuus saattoi johtua ilmastotekijöistä. Pitkän ja 

kylmän talven vuoksi ihmiset joutuivat viettämään suuren osan ajastaan ahtaissa sisäti-

loissa, mikä luultavasti kasvatti tuberkuloositartunnan todennäköisyyttä. Rosbergin ku-

vailujen mukaan järvilappalaisten190 mökeissä oli avonainen lapintakka, missä paloi tuli 

melkein lakkaamatta.191 Lisäksi perinteinen kodassa asuminen vaati tuvassa asumista 

enemmän tulen jatkuvaa ylläpitämistä. Savun pienhiukkasille altistuminen saattoi mah-

dollisesti altistaa keuhkot tulehdusreaktiolle tehtaiden pölyjen tapaan, minkä seuraukse-

na keuhkot ja hengitystiet olivat luultavasti alttiita tuberkuloosin kaltaisille infektioille. 

 

Tutkimusten mukaan hyvä ja runsasproteiininen ruokavalio saattoi antaa vastustuskykyä 

tuberkuloosia vastaan,192 mutta inarilaisten laaja tuberkuloosikuolleisuus ei tue tätä nä-

kemystä. Inarin asujaimiston ruokavalio koostui lähinnä lihasta ja kalasta, mistä voidaan 

päätellä, että proteiinin saanti ei todennäköisesti vaikuttanut tuberkuloosikuolleisuuteen 

juuri ollenkaan. 

 

Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden pohjalta koostetun kuvio 17:n mukaan tu-

berkuloosin ja erilaisten tartuntatautiepidemioiden vaikutus näkyi vahvasti aikuisten 

kuolleisuudessa. Kuten kuviosta 17 voidaan havaita, 16–60-vuotiaiden ikäryhmittäinen 

kuolleisuusluku oli poikkeuksellisen korkea etenkin 1850-luvulla isorokkoepidemian 

seurauksena ja 1920-luvulla espanjantaudin aiheuttaman epidemian vuoksi. Inarin kuol-

                                                 
188 Kallioinen 2009, 102. 
189 Kallioinen 2009, 100. 
190 Kalastajasaamelaisten yksi kutsumanimi. 
191 Rosberg 1911, 195. 
192 Kallioinen 2009, 100. 
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leiden ja haudattujen luetteloiden mukaan aikuiset menehtyivät tautien ohella erilaisten 

tapaturmien vuoksi. Hukkuminen, paleltuminen ja porojen paimentamisesta aiheutuneet 

tapaturmat osoittavat, että arktisilla alueilla eläneiden ihmisten elinkeinot olivat vaaral-

lisia ja vaativat tasaisesti ihmishenkiä. Siinä missä miehet olivat alttiita menehtymään 

tapaturmiin, olivat naiset vaarassa menehtyä lapsivuoteella synnytyksen yhteydessä. 

 

Kuvio 17. Inarin 16–60-vuotiaiden ikäryhmittäinen kuolleisuusluku vuosina 1850–

1939. 

 
Lähde: Inarin kuolleiden ja haudattujen luettelot 1850–1939. ISA IF:1: OMA; 

Inarin väkilukutaulut 1850–1940. IISI:1, IISI:2. OMA. 

 

Vuoden 1855 isorokkoepidemia tappoi 17 ihmistä, joista vain yksi oli suomalainen ja 16 

saamelaisia. Kuolleista vain viisi oli 0–4-vuotiaita ja 12 oli 27–69-vuotiaita.193 Tätä 

voidaan pitää varsin epätavallisena, sillä isorokko oli nimenomaan imeväisikäisten ja 

lasten pahimpia tappajia 1800-luvun puolella. Isorokko oli toki vaarallinen myös van-

hemmalle väestölle, mutta lasten alhainen kuolleisuus oli silti tavallisuudesta poikkea-

vaa. Kallioisen mukaan esimerkiksi Ruotsissa isorokkoepidemioiden uhreista noin 95 % 

oli alle kymmenvuotiaita lapsia.194 Aikuisten suuri kuolleisuus kertoo, että tartuntatau-

tien harvinaisuuden vuoksi inarilaisille ei ollut vielä 1850-luvulla kehittynyt vastustus-

kykyä isorokon kaltaisia tauteja vastaan. 

 

Lähes 23 % 1870-luvun kuolemantapauksista oli vuoden 1877 isorokkoepidemian ai-

heuttamia. Kuolleita oli kaikkiaan 34, joista suomalaisia 23 ja saamelaisia 11. Tauti 

riehui Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mukaan lähinnä Kyrön kylässä Ina-

                                                 
193 IKHL 1855. ISA IF:1. OMA. 
194 Kallioinen 2009, 52. 
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rin eteläosassa vieden hautaan ihmisiä kaikista ikäluokista. Kuolleista 21 oli alle 15-

vuotiaita, eli tauti vaikutti ensisijaisesti lapsiin. Tauti iski silti lasten lisäksi myös par-

haassa iässä oleviin aikuisiin, sillä kuolleista kahdeksan oli 20–45-vuotiaita ja sitä van-

hempia vain neljä. Kuolleista 22 oli naisia ja 12 miehiä.195 Vuonna 1886 iski raju tuli-

rokkoepidemia, joka kuritti jälleen selvästi enemmän suomalaista väestöä. Tauti teki 

tuhojaan etenkin Kyrön kylässä, kuten vuoden 1877 isorokkoepidemia. Kuolleita oli 

yhteensä 33, joista 20 oli suomalaisia ja 13 saamelaisia. Naisten osuus kuolleista oli 

selvästi miehiä suurempi, sillä naisia kuoli 20 ja miehiä 13.196 1800-luvun pahimmille 

epidemioille oli yhteistä se, että naisia kuoli selvästi enemmän kuin miehiä. Syy saattaa 

olla sosiaalisista tekijöistä johtuva, sillä sairaiden hoitaminen oli todennäköisesti naisten 

vastuulla. Naiset altistuivat taudinaiheuttajille hoitaessaan sairaita, jolloin sairastavuus 

ja kuolleisuus nousivat selvästi korkeammaksi kuin miehillä. Ero tasaantui 1900-luvun 

puolella, jolloin miesten kuolleisuus nousi paikoitellen korkeammaksi kuin naisilla. 

1800-luvun puolella tartuntatautiepidemioihin kuolleiden joukossa oli paljon myös ai-

kuisia ihmisiä, kun taas puolestaan 1900-luvulla tartuntatautiepidemiat iskivät etenkin 

lapsiin. 

 

Vuosina 1902–1904 Inarissa liikkui paljon lasten tartuntatauteja, kuten kurkkumätää, 

hinkuyskää ja erilaisia kuumetauteja. Kuolleista 19 oli saamelaisia ja 13 suomalaisia, eli 

suomalaisten kuolleisuus oli hieman alhaisempi verrattuna saamelaisiin. Kaikki tartun-

tatauteihin menehtyneet olivat iältään 0–10-vuotiaita,197 eli vanhemmille sukupolville 

oli ilmeisesti kehittynyt jo jonkinasteinen immuniteetti lasten pahimpia tartuntatauteja 

vastaan. Vuosina 1914–1915 Inarissa liikkui useita eri tartuntatauteja, joista pahimpia 

tappajia olivat kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mukaan hinkuyskä ja erilaiset mää-

rittelemättömät kuume- ja suolistosairaudet.198 Vuonna 1919 Inarin alueella teki tuho-

jaan tulirokko, johon menehtyi yhteensä 13 lasta. Tautia esiintyi lähinnä Kyrön kylässä 

suomalaisten keskuudessa, sillä suomalaisilta kuoli 11 lasta ja saamelaisilta vain kak-

si.199 

 

                                                 
195 IKHL 1877. ISA IF:1. OMA. 
196 IKHL 1886. ISA IF:1. OMA. 
197 IKHL 1902–1904. ISA IF:1. OMA. 
198 IKHL 1914–1915. ISA IF:1. OMA. 
199 IKHL 1919. ISA IF:1. OMA. 
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Tuntematon kuolinsyy alkoi esiintyä 1890-luvulta lähtien kuolleiden ja haudattujen luet-

telossa yhä useammin etenkin pienten lasten kohdalla. Vuosina 1900–1905 oli yhteensä 

61 lasta, joiden kuolinsyy oli tuntematon. Vuosina 1890–1920 oli jopa 290 ihmistä, joi-

den kohdalle oli kuolleiden ja haudattujen luetteloon merkitty tuntematon kuolinsyy. 

Pelkästään vuonna 1918 oli 35 henkilöä, joiden kuolinsyytä ei pystytty määrittelemään. 

Kyseessä olivat mitä todennäköisimmin Inarin alueella yleistyneet lastentaudit, kuten 

tuli- ja tuhkarokko, hinkuyskä ja erilaiset kuume- ja suolistosairaudet. Tartuntatautien 

aiempaa tiheämpää esiintyneisyyttä puoltaa myös vuonna 1918 merkitty neljä punatau-

tikuolemaa.200 Punatauti oli yksi helpoimmin tunnistettavista taudeista. Tauti oli etenkin 

sotajoukkojen suuri riesa ja saattoi levitä kulkevan sotajoukon mukana siviiliväestön 

joukkoon.201 Punatautia liikkui vuonna 1918 koko Suomen alueella sisällissodan luo-

man sekasorron turvin, joten tauti mitä ilmeisimmin löysi tiensä myös Inariin.  

 

Vuonna 1920 Inariin iski pitäjän historian pahin kuolleisuuskriisi, kun espanjantautina 

tunnettu influenssapandemia202 surmasi jälkitauteineen noin 200 ihmistä, eli kymme-

nesosan koko kunnan väestöstä. Kuolleista 75 oli alle 16-vuotiaita, mutta merkittävintä 

oli silti alle yksivuotiaiden pieni osuus kuolleiden määrästä. Vain seitsemän alle yksi-

vuotiasta kuoli espanjantautiin, mitä voidaan pitää aikakauteen nähden tavattoman 

poikkeuksellisena. Yleensä tartuntataudit tappoivat nimenomaan imeväisikäisiä. Myös 

vanhusten kuolleisuus oli poikkeuksellisen alhaista, sillä vain 18 yli 60-vuotiasta kuoli 

espanjantautiin. Taudin rajuudesta kertoo se, että parhaassa työiässä olevia 16–40-

vuotiaita kuoli yhteensä 83. Suomalaisia ja saamelaisia kuoli likimain yhtä suuri määrä, 

sillä kummastakin väestönosasta kuoli Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mu-

kaan noin sata ihmistä. Samaan johtopäätökseen on tullut myös Lehtola.203 

 

Espanjantaudin vaikutukset olivat erityisen pahoja etenkin saamelaisten keskuudessa, 

minkä voi todeta taulukon 1204 tiedoista. Saamelaisia oli vuonna 1910 noin 1000, mutta 

lukumäärä laski seuraaviksi vuosikymmeniksi 800–840 henkilöön. Espanjantauti vai-

kutti Inarin väestösuhteisiin, sillä jo vuoden 1920 lopulla tehdyn väestölaskennan mu-

kaan suomalaisten määrä oli 930 ja saamelaisten 806, eli suomalaisia oli ensimmäistä 

                                                 
200 IKHL 1890–1920. ISA IF:1. OMA. 
201 Kallioinen 2009, 80–83. 
202 Pandemia, eli maailmanlaajuinen epidemia. Kallioinen 2009, 9. 
203 Lehtola 2012, 198. 
204 Ks. sivu 15. 
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kertaa enemmän kuin saamelaisia. Suomalaisten kuolleisuus espanjantautiin oli hieman 

suurempaa verrattuna saamelaisiin, mutta suomalaisiin pandemia ei vaikuttanut yhtä 

dramaattisesti. Saamelaisten määrä oli riippuvainen syntyvyydestä, kun taas suomalais-

ten määrää lisäsi syntyvyyden lisäksi vahva muuttoliike. Vuonna 1940 saamelaisten 

määrä oli noin 820, eli selvästi vähemmän kuin espanjantautia edeltävänä aikana. Suo-

malaisten määrä puolestaan yli kaksinkertaistui Inarin väkilukutaulujen mukaan vuosien 

1920–1940 aikana, kun heidän lukumääränsä kasvoi vuonna 1940 noin 1900 henkilöön. 

 

Tautien yleisestä tappavuudesta voidaan tehdä arvioita, joiden pohjalta voidaan päätellä, 

kuinka paljon sairastuneita oli yhteensä. Vuoden 1920 espanjantauti sairastutti lääkärin 

arvion mukaan 1800 ihmistä Inarin kunnan 2000 asukkaasta.205 Sairastuneista kuoli 

Inarin kuolleiden ja haudattujen luetteloiden mukaan noin 200, eli taudin tappavuus oli 

noin 10 %. Useimpien tartuntatautien tappavuus oli 5–40 %:n luokkaa. Esimerkiksi iso-

rokon tappavuus oli 10–20 % sairastuneista.206 Vuoden 1877 isorokko tappoi 34 inari-

laista,207 eli sairastuneiden määrä oli laskelmieni mukaan 170–340 ihmistä. On silti otet-

tava huomioon, että tautikuolleisuus oli korkeampi maalla asuvilla ihmisillä, sillä hei-

dän vastustuskykynsä ei ollut yhtä hyvä kuin kaupungeissa tai vilkkaiden kauppareittien 

varrella asuvien keskuudessa.208 Tästä voidaan päätellä, että isorokon kaltaisten tautien 

tappavuus saattoi olla Inarin kaltaisissa syrjäisissä pitäjissä huomattavasti korkeampi 

kuin mainittu 10–20 %. Sairastuneiden määrä ei siis todennäköisesti ollut niin suuri 

kuin laskelmat antavat olettaa. 

 

Tartuntatautien esiintyvyydestä ja tiheydestä on vaikea tehdä arvioita, sillä sairastunei-

den määristä ei ole kovin kattavasti tietoa. Kuolleiden ja haudattujen luetteloihin mer-

kittiin tartuntatauteihin kuolleet, mutta tauteihin sairastuneista ja sittemmin parantuneis-

ta ei ole yksityiskohtaisia tietoja kuin paikoitellen. Kaikista epidemioista ei siis ole jää-

nyt merkintöjä, koska vain tartuntatauteihin kuolleet kirjattiin ylös. Kittilän piirilääkärin 

mukaan vuoden 1888 tammikuussa Inariin kulkeutui tuhkarokko, joka sairastutti ihmi-

siä ensin Paatsjoen kylässä ja eteni pitkin kevättä Inarijärven ympärillä asuvien saame-

laisten keskuuteen sairastuttaen etenkin vanhuksia. Epidemian vaikutus jäi mitä ilmei-

                                                 
205 Vahtola 1998, 91. 
206 Kallioinen 2009, 52. 
207 IKHL 1877. ISA IF:1. OMA. 
208 Kallioinen 2009, 112. 
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simmin todella vähäiseksi, sillä piirilääkäri ei mainitse taudin tappaneen ketään.209 Tuh-

karokon vähäisestä vaikutuksesta kertoo myös se, että Inarin kuolleiden ja haudattujen 

luetteloiden mukaan vuonna 1888 Inarissa kuoli 24 ihmistä, joista yhdenkään kuolinsyy 

ei ollut tuhkarokko. Ainoastaan muutaman Paatsjoella kuolleen kohdalle oli kirjoitettu 

kuolinsyyksi rintatauti.210 Rintatauti saattaisi viitata tuhkarokkoon, sillä tuhkarokon oi-

reisiin kuuluvat kuume ja yskä,211 mutta varmaa kuolinsyytä on mahdotonta tietää. Var-

sinaisten sairastuneiden määrä oli siis useita kertoja suurempi kuin kuolleiden koko-

naismäärä. Vastaavia tartuntatautiepidemioita oli todennäköisesti useampia, mutta vä-

häisten kuolemantapauksien vuoksi kirjallisiin lähteisiin ei ole jäänyt kaikista merkintö-

jä. Tartuntatauteja liikkui mitä todennäköisimmin huomattavasti enemmän kuin mitä 

kirjalliset lähteet antavat ymmärtää. 

 

2.6. Sairaiden hoitamisen haasteellisuus 

 

Kittilän piirilääkäri vieraili helmikuussa 1886 Kyrön kylässä, missä noin 80 oli sairas-

tunut tulirokkoon. Sairastuneista oli piirilääkärin vierailuun mennessä menehtynyt jo 13, 

ja tiedetään, että tulirokkoon kuolleiden kokonaismäärä nousi Inarin kuolleiden ja hau-

dattujen luetteloiden mukaan 33:een. Tautia oli vaikea tunnistaa, sillä ensimmäisten 

kuolemantapausten kohdalla lukee pienellä tulirokko ja isommalla tekstillä kurkkutau-

ti,212 mikä osoittaa, että Kittilän piirilääkärillä ja Inarin papilla oli vaikeuksia tunnistaa 

tauti. Utsjoella oli tuohon aikaan paha tulirokkoepidemia, mihin oli Utsjoen nimismie-

hen piirilääkärille lähettämän tiedotteen mukaan sairastunut 48 ja kuollut 8. Tautien 

tunnistaminen tuotti ongelmia piirilääkärille: 

Kurkkumätää (eiköhän nekin tulirokkoon?) on huhtikuun kuluessa sairas-

tunut 2 ja kuollut 2, sulkutautiin sairastunut 1 ja kuollut 1. Dalströmin 

lapsi Tenojoen tohtorin lausunnan mukaan kuollut tuhkuriin (?).213 

Tartuntatautien erottaminen toisistaan tuotti usein ongelmia lääkäreille ja viranomaisil-

le, etenkin jos alueella liikkui useampia tauteja yhtä aikaa. Esimerkiksi vielä 1800-luvun 

puolella erilaisten rokkojen erottaminen toisistaan tuotti suurta ongelmaa lääkäreille.214 

                                                 
209 Kittilän piirilääkärin päiväkirja (KPP), huhtikuu 1888. Kittilän piirilääkärin arkisto (KPA) A:1. OMA. 
210 IKHL 1888. ISA IF:1. OMA. 
211 Kallioinen 2009, 95. 
212 IKHL 1886. ISA IF:1. OMA. 
213 IKHL 1886. ISA IF:1. OMA. 
214 Kallioinen 2009, 95. 
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Tämä ilmenee myös Kittilän piirilääkärin potilasmuistiinpanoissa hänen pohtiessaan 

tuhkarokon ja tulirokon esiintymistä Kittilän Malkojärvellä: 

Lääkkeitä lähetin sinne… samaten Mannajärvelle… jossa myös kuului 

liikkuvan sama tauti (vaiko tuhkarokko(?) – ei tarkempia tietoja.215 

Monilla taudeilla oli samankaltaisia oireita, mikä vaikeutti suuresti tautien tunnistamis-

ta. Esimerkiksi pilkkukuume ja lavantauti olivat oireiltaan niin samanlaisia, että tautien 

tunnistaminen tuotti aikalaisille suuria vaikeuksia.216 Lisäksi monissa hengitystiesai-

rauksissa esiintyy samankaltaisia oireita, kuten kuumetta ja yskää, minkä seurauksena 

taudista voi erehtyä helposti. Esimerkiksi hinkuyskän voi sekoittaa tavalliseen fluns-

saan, influenssaan tai muihin vastaaviin hengitystieinfektioihin. 

 

Viranomaiset pyrkivät jäljittämään tautien alkuperän mahdollisimman tarkasti, mutta 

syytösten todenperäisyyteen ei aina ollut varmuutta.217 Tartuntatautiepidemiat levisivät 

Inarin alueelle useaa eri reittiä. Taudit eivät olleet Inarissa endeemisiä218 vähäisen ja 

hajallaan asuvan väestömäärän vuoksi, vaan pääasiassa taudit tulivat ilmeisesti Kittilän 

ja Sodankylän tienoilta, mutta myös Norjan ja Venäjän puolelta. Kittilän piirilääkäri 

pyrki jäljittämään tautien alkuperän ja mainitsi potilasmuistiinpanoissaan epidemioiden 

tulleen aina jonkun tietyn henkilön tai ryhmän mukana. Tartuntatautien tarttumismeka-

nismi oli lähteiden mukaan aikalaisilla varsin hyvin tiedossa. Piirilääkärin pohdintojen 

perusteella Utsjoella vuoden 1886 keväällä puhjennut tulirokkoepidemia sai alkunsa 

Utsjoen kansakoulun opettajan talosta. Opettaja Ericsson oli piirilääkärin mukaan käy-

nyt maaliskuussa Inarin käräjillä, mistä palattuaan olivat hänen lapsensa sairastuneet 

tulirokkoon ja siitä sai piirilääkärin mukaan alkunsa Utsjoen pitäjää vaivannut epide-

mia.219 Piirilääkäri raportoi myös metsänhoitaja Waenerbergin perheessä esiintyvistä 

hinkuyskätapauksista alkuvuodesta 1887. Tauti oli tarttunut lapsiin ilmeisesti Oulun 

vierailun yhteydessä. Piirilääkäri epäili Waenerbergin lasten levittäneen taudin Kittilän 

kirkonkylään läpikulkumatkallaan, sillä Kittilässä puhkesi hinkuyskäepidemia heti 

Waenerbergin vierailun jälkeen.220 Inariin alkuvuonna 1888 levinnyt tuhkarokko oli 

                                                 
215 KPP, elokuu 1886. KPA A:1. OMA. 
216 Kallioinen 2009, 85–86. 
217 Kallioinen 2009, 151–154. 
218 Endeemisellä eli kotoperäisellä taudilla tarkoitetaan tautitapausten tasaista ja jatkuvaa esiintymistä 
jollakin alueella. Vuorinen 2002, 329.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
219 KPP, maaliskuu 1885. KPA A:1. OMA. 
220 KPP, tammikuu 1887. KPA A:1. OMA. 
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piirilääkärin mukaan todennäköisesti levinnyt Venäjän puolelta.221 Vuoden 1886 paha 

tulirokkoepidemia oli piirilääkärin mukaan tuotu Inariin mahdollisesti Ruijan puolelta 

tai Sodankylästä Sompion kylästä, koska tiedossa oli, että tautia oli aiemmin kyseisissä 

paikoissa liikkunut.222 

 

Kittilän piirilääkäri oli varmasti oikeilla jäljillä pohtiessaan tautien alkuperää, vaikka 

täysin luotettavaa tieto ei missään nimessä voi olla. Piirilääkärin vastuualueeseen kuului 

silloiset liikenneyhteydet huomioon ottaen kohtuuttoman suuri alue. Lääkärin oli miltei 

mahdotonta olla tietoinen vastuualueensa kaikista epidemioista, saati niiden alkuperästä. 

Pohdintojen taustalla oli kuitenkin ymmärrys tautien leviämismekanismeista ja huoli 

epidemioiden aiheuttamasta kuolleisuudesta. Piirilääkärin kirjoituksista selviää viran-

omaisten ja pappien tiivis yhteydenpito, minkä tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin en-

naltaehkäisevä tautien ja sairauksien torjunta. 

 

Tehokas sairaanhoito ja terveydenhuolto eivät vielä 1800-luvun alussa olleet saavutta-

neet pohjoisinta Lappia. Utsjoen ja Inarin kirkkoherra Jakob Fellman sairastui vakavasti 

vuonna 1824, mutta hoitoa saadakseen hänet jouduttiin kyyditsemään aina Ouluun asti. 

Vuonna 1853 perustettiin kuitenkin Lapin piirilääkäripiiri pohjoisimpaan Lappiin. Kitti-

län piirilääkärin vastuualueita olivat Kittilän lisäksi Muonionniska, Enontekiö, Sodan-

kylä, Inari ja Utsjoki. Keisari Nikolai II määräsi vuonna 1900 perustettavaksi aluelääkä-

rin virkoja eri puolille Lappia, jolloin myös Inariin saatiin valtion varoilla seitsenpaik-

kainen sairaala vuonna 1912. Sairaala toimi Inarissa aina vuoteen 1933, minkä jälkeen 

se siirrettiin Ivaloon. Inarin sairaalan tyhjiin tiloihin perustettiin vielä samana vuonna 

Inarin sairasmaja. Lisäksi Inarin Kyrön kylässä, eli Ivalossa toimi 1860-luvun lopulla 

Ivalojoen kultaryntäyksen aikana sairasmaja, joka kuitenkin suljettiin kultaryntäyksen 

loputtua.223 

 

1800-luvun alussa paikasta toiseen kulkeminen oli varsin vaivalloista, sillä Inariin pääsi 

hevosten vetämillä vaunuilla vasta vuosisadan loppupuolella.224 Pohjoisen kansanedus-

tajat pyrkivät saamaan useampia sairaaloita Lappiin, sillä sairaankuljetus oli haasteellis-

ta vielä 1920- ja 1930-luvuilla. Matkanteko oli muutenkin hankalaa pitkien etäisyyksien 

                                                 
221 KPP, maaliskuu 1888. KPA A:1. OMA. 
222 KPP, huhtikuu 1886. KPA A:1. OMA. 
223 Manninen 2005, 19–21, 39–40, 48. 
224 Manninen 2005, 19–20. 
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ja vaikean maaston vuoksi, mutta hoitoa tarvitsevien kuljetus vaati erityisen suuria pon-

nistuksia. Utsjoen kätilö sairastui vuonna 1927 niin vakavasti, että hänet oli pakko viedä 

joko Inariin tai Norjan puolelle leikkaukseen. Kelirikko teki matkanteosta lähes mahdo-

tonta, mutta suurien ponnistusten jälkeen hänet saatiin Norjan Vesisaaren sairaalaan. 

Matkanteon rasitusten uuvuttama potilas kuitenkin kuoli.225 Espanjantaudin aikana 

vuonna 1920 osa taudin saaneista menehtyi keuhkokuumeeseen pitkien sairaskuljetus-

ten ja talviolosuhteiden yhteisvaikutuksesta. Asiantuntijan mukaan vähänkin paremmis-

sa olosuhteissa tauti ei olisi ollut niin kohtalokas.226 

 

Aina ei lääkäri ennättänyt tauteja hoitamaan jo pelkästään pitkien välimatkojen ja tie-

donkulun hitauden vuoksi, kuten käy ilmi Kittilän piirilääkärin kirjoituksista vuonna 

1886: 

Lopulla heinäkuuta ja vielä elokuuta oli yhteensä 7 lasta kuollut tulirok-

koon Malkojärven kylässä. Liekö tauti tullut Alakittilän… koska ei muual-

la siihen aikaan tätä tautia löytynyt. Kruunun nimismiehen kautta pyydet-

tiin minua sinne tulemaan, mutta pyyntökirje, joka oli kylän kyytiä lähetet-

ty, oli tullut niin myöhään, ettei enään kannattanut sinne lähteä ja virka-

matka Muonioon oli tehtävä.227 

Perimätiedon mukaan Inarin lääkäri ei edes suostunut lähtemään kiertomatkoille 1900-

luvun alkupuolella, vaan sairaiden oli tultava hänen luokseen vaivan sattuessa. Yleensä 

ei ihmiset lähteneet kaukaa syrjäkylistä Inarin kirkonkylään asti, vaan hoitivat sairastu-

neita mieluummin kotonaan.228 Inarin pitäjän laajuus ja haasteelliset kulkuyhteydet te-

kivät sairaiden kuljetuksesta vaikeaa syrjäkylien ja kirkonkylän välillä. Esimerkiksi Ii-

järven kylän kaltaisista paikoista oli matkaa Inarin kirkonkylälle noin 70 kilometriä 

kinttupolkuja pitkin ja Kittilän sairaalaan niin paljon, että edes akuutisti sairastuneita ei 

todennäköisesti kovin kevyin perustein lähdetty kuljettamaan. Vastaavia syrjäisiä kyliä 

oli Inarin pitäjässä kohtalaisen paljon, ja esimerkiksi porosaamelaisten liikkuva elämän-

tapa loi luultavasti omat hankaluutensa sairaiden avun saamiseen. Talvisin kulkeminen 

kävi joutuisasti poron vetämällä ahkiolla tai hevoskyydillä, tosin tällöinkin matkante-

koon loi todennäköisesti omat haasteensa kova pakkanen. Poron tai hevosen vetä-

mänäkin sairaankuljetus oli silti oletettavasti hidasta ja saattoi kestää useita päiviä. Ke-

                                                 
225 Manninen 2005, 62. 
226 Lehtola 2012, 198. 
227 KPP, elokuu 1886. KPA A:1. OMA. 
228 Selma Lukkarin haastattelu 9.10.1984. Inarin kulttuuritoimen haastatteluaineisto 1979–1989. 
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säisin ja kelirikon aikana sairaankuljetus oli mitä ilmeisimmin sattuman kauppaa. Ylei-

sempää oli todennäköisesti lähettää joku hakemaan lääkäriä ja toivoa, että hän pystyisi 

saapumaan paikalle. Näin kävi esimerkiksi Muddusniemen isännän Vesko-Petterin vai-

molle, kun isäntä lähetti rengin hakemaan lääkäriä Inarista: 

Vesko-Petterin vaimo myös sairastui. Petteri herätti minut yöllä ja lähetti 

minut Inarista hakemaan tohtoria, ennen kuin vaimo kuolee. Sinne oli 

Mudusniemestä matkaa monta peninkulmaa. Oli erittäin kova etelätuisku. 

En olisi halunnut lähteä, mutta rengin on toteltava isännän määräystä. 

Minä hain härjät ja lähdin ajamaan. Kun tulin Inariin, siellä oli espanjan-

tautia joka paikassa. Yölläkin paloi valot joka talossa, kukaan ei nukku-

nut. Silloin oli Inarissa lääkärinä Yrjö Jukola. Minä menin hänen luokseen 

ja sanoin: "Minä olen lähtenyt sinua hakemaan." Hän hymähti ja sanoi: 

"Ei veikkonen minusta ole mitään apua tähän tautiin, olinpa siellä tai 

täällä." Mutta hän antoi konjakkireseptin, kaksi litraa. Siinä oli nauttimis-

ohje mukana. Minä menin apteekkiin ja otin sen lääkkeen. 

Vesko-Petteri sanoi: "Et tuonutkaan lääkäriä?" Minä sanoin, että ei se 

sanonut sen auttavan mitään, mutta toin kuitenkin kaksi litraa konjakkia. 

Niin sitten kävikin, ettei se vaimo kuollutkaan, vaan parani. Mutta kyllä se 

konjakkikin loppui. Kun Vesko-Petteri oli itse tullut huonovointiseksi, niin 

hän kuumensi kiven uunilla, ja poltti sen päällä tervaa, ja veti henkeen 

tervansavua. Voiteli nenänsäkin pikiöljyllä. Eikä Petteri sairastanutkaan 

sitä pahemmin.229 

 

Sairaiden hoitamisen teki vaikeaksi pitkien välimatkojen lisäksi saamelaisten epäluuloi-

nen suhtautuminen lääkäreitä ja hoitajia kohtaan.230 Lääkärin vastaanotot olivat 1800-

luvulla pohjoisimmassa Lapissa harvinaisia, sillä niiden järjestäminen ajoitettiin yleensä 

samaan aikaan käräjien kanssa, eli kerran vuodessa helmi-maaliskuun aikana. Tosin 

piirilääkärin osallistuminen ei aina ollut varmaa.231 Osa kalastajalappalaisista232 omak-

sui lestadiolaisuuden,233 mikä saattoi osittain vaikuttaa fatalistiseen elämänkatsomuk-

seen. Lapin lestadiolaisten näkemyksen mukaan lääkärit eivät saaneet puuttua Jumalan 

                                                 
229 Sammeli Morottajan haastattelu 1968.  
230 Manninen 2005, 26. 
231 Lehtola 2012, 41. 
232 Kalastajasaamelaisten yksi kutsumanimi. 
233 Lehtola 2012, 43. 
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lähettämien tautien kulkuun. Lestadiolaisia oli sen vuoksi erittäin vaikeaa suostutella 

hoidettaviksi, vaikka hoitamattomuus olisi tiennyt kuolemaa. Lisäksi piirilääkärit moit-

tivat, että Lapin ihmiset olivat vanhoillisia ja itsepäisiä, eivätkä ottaneet kuuleviin kor-

viinsakaan heidän antamiaan neuvojaan.234 Kittilän piirilääkäri paheksui kansan itsehoi-

tokeinoja ja välinpitämättömyyttä sairaiden hoitamisessa, kun hän vuonna 1886 matkus-

ti Kaukosen kylään Kittilän lähelle hoitamaan tuhkarokkoon sairastuneita: 

Ylheensä näytti kylissä vallinneen suuri huolimattomuus lasten hoidossa. 

Lääkäristä ja lääkkeistä ei paljon perustettu. Kansa raaka ja itserakas. 

Muuhun ei luotettu kuin kruutiin, tulikiveen ja tervaveteen… ne muka niin 

hyvästi saa nostoksia nousemaan. Wähäinen asia jos lapsella yskä tai sil-

mät kipeät, arveltiin. Eräässä talossa sidottiin tuhkuria sairastava ja kuu-

meessa houraileva lapsi kiinni sänkyyn! ’Kuka tässä joutaa häntä vahti-

maan’, oli äiti sanonut.235 

Välinpitämättömyys ei todennäköisesti ollut kovin yleistä, sillä esimerkiksi Rosbergin 

mukaan saamelaiset olivat huolehtivaisia jälkikasvuaan kohtaan.236 

 

Kansa oli valistumatonta ja köyhää. Olikin suhteellisen yleistä, että sairastuneet hakeu-

tuivat lääkärin hoitoon vasta sitten, kun se oli jo liian myöhäistä.237 Eräs potilas hoiti 

märkänäppylää laittamalla sen päälle vaskirahan, jonka jälkeen käytti vielä kahden vii-

kon ajan tervaa, ennen kuin hakeutui lääkärin hoitoon.238 Itsehoitaminen nähtiin inari-

laisten keskuudessa usein toimivampana kuin lääkärin hoidot ja lääkkeet. Inarin mark-

kinoille matkannut apteekkari sai todeta tämän, kun paikalliset halusivat kokeilla hänen 

lääkkeitään. Lääkkeet olivat aina joko liian pahanmakuisia, mitättömän näköisiä, tai 

alhaisen hinnan vuoksi vaikutukseltaan olemattomia.239 Osa lääkärin määräämistä lääk-

keistä oli todellisuudessa tehottomia ja joskus jopa vaarallisia potilaan terveyden kan-

nalta. Kittilän piirilääkäri lääkitsi toukokuussa 1885 siltavouti Jussilan lasta kuparisul-

faatilla kohtalokkain seurauksin: 

Kurkku ollut pari päivää kipeänä, ja kaula ulkoa ajetuksissa. Raskas huo-

kunta. Sai… sulph. cupria gr XV. 5 minuuttia sen jälkeen lapsi yhtäkkiä 

                                                 
234 Manninen 2005, 22. 
235 KPP, kesäkuu 1886. KPA A:1. OMA. 
236 Rosberg 1911, 178–179. 
237 Manninen 2005, 46. 
238 KPP, lokakuu 1887. KPA A:1. OMA 
239 Manninen 2005, 54. 
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tukehtui kuoliaaksi. Sulph. cupriusta nauttiessa oli kasvot tosi kalpeat 

mutta ei cyanootilliset.240 

Kuparisulfaatti on ihmiselle myrkyllistä ja voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia niel-

tynä,241 mikä osoittaisi, että piirilääkäri aiheutti lääkityksellään potilaan menehtymisen. 

Lääkärien lääkintäkeinoille ei Kallioisen mukaan voi antaa suurta painoarvoa ennen 

1800-luvun lopun bakteriologista vallankumousta. Harvoja poikkeuksia olivat isorokon 

taltuttaminen rokonistutuksilla ja malarian lääkitseminen kiinanpuusta saatavalla kinii-

nillä, mutta muiden tautien lääkitseminen oli sattuman kauppaa.242 

 

Kenties tehokkain keino taistella tartuntatautiepidemioita vastaan oli eristää sairastuneet 

ja vältellä kontaktia heidän kanssaan.243 Kittilän piirilääkärin mukaan ihmiset ymmärsi-

vät vältellä sairastuneita. Hän kirjoitti näin tuhkarokkoepidemian riehuessa Kittilän 

Alakylässä vuonna 1886: 

Ylimalkain pidettiin huolta lasten hoidosta, sekä vältettiin niin paljon kuin 

mahdollista kanssakäymistä talojen välillä.244 

Piirilääkäri pyrki estämään tautien leviämisen kieltämällä kiertokoulun pitämisen. Myös 

Sodankylän kirkkoherra pyrki rajoittamaan sairastumisia lopettamalla rippikoulun, kun 

havaitsi kymmenen tuhkarokkotapausta yhden päivän aikana.245 Lääketieteen suomat 

mahdollisuudet tautien torjunnassa olivat Inarin kaltaisessa pitäjässä lähinnä viinasten ja 

erilaisten itsehoitomenetelmien varassa, joten lääkärin tai hoitajien läsnäololle ei voida 

laittaa paljoa painoarvoa kuolleisuuden torjunnassa. Lisäksi ihmiset vierastivat lääkäriä 

ja hoitivat sairaansa itse. Sairaiden hoitamisen haasteellisuus saattoi vaikuttaa negatiivi-

sesti Inarin kuolleisuuteen, mutta todennäköisesti pitkillä välimatkoilla oli positiivisem-

pi vaikutus tartuntatautien vähäisyyden vuoksi. Kaukana toisistaan sijainneet syrjäkylät 

ja Inarin harva asutus pitivät huolen, etteivät taudit yleensä päässeet verottamaan väes-

töä, kuten kaupungeissa ja tiheään asutuilla seuduilla. 

  

                                                 
240 KPP, toukokuu 1885. KPA A:1. OMA 
241 Työterveyslaitoksen kemikaalikortti. Työterveyslaitoksen www-sivut. 
242 Kallioinen 2009, 199. 
243 Kallioinen 2009, 167–172. 
244 KPP, heinäkuu 1886. KPA A:1. OMA. 
245 KPP, huhtikuu 1886. KPA A:1. OMA. 
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LOPPULAUSE 

 

Inarin syntyvyys oli esiteollisella ajalla selkeästi elinkeinojen ja ravitsemustilanteen 

säätelemä ilmiö. Kalastus, metsästys ja poronhoito olivat inarilaisten pääelinkeinoja 

esiteolliselta ajalta 1900-luvulle asti. Inarin elinkeinot eivät tuottaneet yhtä suurta ravin-

tomäärää kuin maatalous, minkä vuoksi suurten perheiden ja ihmismäärien ylläpito oli 

haasteellista. Elinkeinot vaikuttivat etenkin Inarin alueella eläneiden saamelaisten per-

hekokoon, sillä lapsimäärä jäi usein aikakauteen nähden varsin pieneksi. Inarin suoma-

laisten uudisasukkaiden syntyvyys oli hieman korkeampi saamelaisiin verrattuna ja 

myös perhekoko oli selvästi suurempi. Inariin muuttaneet suomalaiset uudisasukkaat 

harjoittivat pienimuotoista maanviljelyä ja hieman laajemmassa määrin myös karjata-

loutta. Elinkeinot painottuivat myös suomalaisilla uudisasukkailla kalastukseen, poron-

hoitoon ja metsästykseen, mutta maanviljelyn ja karjatalouden suoman elinkeinojen 

monimuotoisuuden turvin suomalaiset pystyivät kasvattamaan suurempia perheitä saa-

melaisiin verrattuna. Köyhä kalastajasaamelainen saattoi nähdä nälkää, mutta suoma-

laisten tilallisten aitoista ja rikkaiden porosaamelaisten lihapadoista löytyi yleensä syö-

tävää jopa pula-aikoina. 

 

Suomalaisten ja saamelaisten väliset kulttuuriset erot vaikuttivat myös syntyvyyteen. 

Saamelaisten avioitumiskäytännöt olivat monimutkaiset ja avioon pääsemiseen kului 

usein vuosikausia. Saamelaisten avioitumisen perimmäinen tekijä oli taloudellisen hyö-

dyn tavoittelu naimakauppojen kautta, mikä oli yhtenä osasyynä avioitumisrituaalien 

pitkään kestoon. Saamelaiset eivät päässeet nuorena naimisiin, minkä vuoksi perheen 

perustamiseen saattoi kulua useita vuosia. Inarin naiset synnyttivät lapsensa 1800-luvun 

jälkipuoliskolla selvästi yli 30-vuotiaina, mutta synnyttäjien ikä alkoi laskea 1900-luvun 

puolella. Syynä tähän oli todennäköisesti suomalaisten laaja muutto Inariin 1800-luvun 

loppupuolella, minkä seurauksena alueelle muutti paljon lisääntymisiässä olevia nuoria 

ihmisiä. Ruotsin saamelaiset avioituivat keskimäärin nuorempina kuin Inarin saamelai-

set, mikä vaikutti yhtenä tekijänä Ruotsin saamelaisperheiden suurempaan lapsimää-

rään.  

 

Ruotsin saamelaisalueiden syntyvyys oli selvästi korkeampi verrattuna Inarin saamelai-

siin. Lisäksi Ruotsin saamelaiset ja uudisasukkaat synnyttivät lapsensa nuorempina kuin 
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inarilaiset. Merkittävimpänä tekijänä oli oletettavasti lestadiolaisuuden suuri levinnei-

syys Ruotsin saamelaisten keskuudessa. Lestadiolaisuus kannusti ihmisiä kasvattamaan 

suuria perheitä, minkä seurauksena perhekoko oli inarilaisiin verrattuna huomattavasti 

suurempi. Lestadiolaisuus saattoi vaikuttaa myös Inarin suomalaisten uudisasukkaiden 

saamelaisia korkeampaan syntyvyyteen, mutta Inarissa lestadiolaisuuden kannatus jäi 

yleisesti ottaen Lapin kunnista heikoimmaksi. Lestadiolaisuuden lisäksi Ruotsin saame-

laisalueilla pystyttiin viljelemään maata pääelinkeinona, minkä ansiosta suurempien 

perheiden ruokkiminen oli mahdollista. Osalla Ruotsin saamelaisista oli jopa pääelin-

keinonaan maatalous. 

 

Inarin kuolleisuus oli tartuntatautiepidemioiden tahdittama ilmiö. Saamelaiset olivat 

eteläiseen Suomeen verrattuna vähäisissä kosketuksissa muiden ihmisten kanssa. Inari-

laiset elivät valtaosan ajasta omissa oloissaan muun maailman menoista välittämättä, 

mutta aina satunnaisesti tartuntatautiepidemiat löysivät tiensä pohjoiseen jonkun kaup-

pamiehen tai matkustavaisen mukana. Kuolleisuus oli epidemiavuosina paikoitellen 

erittäin korkeaa. Saamelaiset eivät olleet 1800-luvun puolella saaneet immuniteettia 

pahimpia taudinaiheuttajia vastaan, mikä koitui monen saamelaisen kohtaloksi. 

 

Inarin suomalaiset uudisasukkaat kuolivat tartuntatautiepidemioihin selvästi todennä-

köisemmin kuin saamelaiset. Saamelaisia kuoli enemmän esimerkiksi vuoden 1855 iso-

rokkoepidemiassa, mutta lähes jokaisessa muussa pahemmassa epidemiassa kuoli 

enemmän suomalaisia kuin saamelaisia. Kyrön kylän suomalaiset olivat suurimmassa 

vaarassa sairastua kulkutauteihin. Todennäköisin syy oli suomalaisten tapa asua useiden 

talojen kyläryhmissä. Naapurien väliset etäisyyden olivat lyhyitä, mikä edesauttoi tar-

tuntatautien leviämistä talosta toiseen. Saamelaiset asuivat tyypillisesti kauempana toi-

sistaan omien kalavesien tai porolaumojen läheisyydessä, mikä hidasti tartuntatautien 

leviämistä. 

 

Imeväiskuolleisuus oli Inarissa muuhun Suomeen ja Ruotsin saamelaisalueisiin verrat-

tuna merkittävästi alhaisempi. Saamelaiset imettivät lapsiaan jopa nelivuotiaaksi asti, 

mikä vähensi imeväisikäisten ja lasten tartuntatautikuolleisuutta. Pitkään jatkuva rinta-

ruokinta alensi myös syntyvyyttä, sillä imetyksen seurauksena naisten rasvaprosentti 

pysyi alhaisena, minkä vuoksi uudestaan raskaaksi tuleminen lykkääntyi. Suomalaisten 

uudisasukkaiden imeväiskuolleisuus oli merkittävästi korkeampi verrattuna saamelai-



 

 

77 

 

siin, mikä johtui todennäköisesti mahdollisesta korvikeruokinnasta ja suuresta lapsimää-

rästä. Suurilapsisissa perheissä tavattiin korkeampaa imeväiskuolleisuutta, sillä yhden 

lapsen sairastuminen altisti kaikki talon pienokaiset. Lisäksi monilapsisten perheiden 

äidit synnyttivät nuorimmat lapsensa keskimääräistä vanhempina. Iäkkäämmät synnyt-

täjät olivat terveydeltään heikompia nuoriin verrattuna, mikä vaikutti vastasyntyneiden 

selviytymismahdollisuuksiin. Inarin saamelaiset synnyttivät vähemmän lapsia, minkä 

ansiosta myös imeväiskuolleisuus pysyi alhaisena. 

 

Ruotsin saamelaisten imeväiskuolleisuus oli merkittävästi korkeampi verrattuna Inarin 

saamelaisiin. Rintaruokinta oli myös Ruotsin saamelaisten keskuudessa hyvin yleistä, 

mutta imeväiskuolleisuus pysyi tästä huolimatta korkealla tasolla. Tämä johtui mahdol-

lisesti Ruotsin saamelaisalueiden maantieteellisestä sijainnista vilkkaampien kulkuyh-

teyksien varrella sekä tautikeskuksina toimivien kaupunkien läheisyydestä. Inarin poh-

joinen sijainti varmisti, etteivät imeväisikäiset altistuneet epidemioille yhtä kattavasti 

kuin Ruotsin saamelaiset. Lisäksi Ruotsin saamelaisten suuri perhekoko edesauttoi tar-

tuntatautien leviämistä perheiden sisällä. 

 

1–5-vuotiaiden lasten kuolleisuus oli jopa imeväisikäisiin verrattuna korkeampi. Tartun-

tataudit ja tapaturmat olivat pienten lasten yleisimpiä kuolinsyitä. Suomalaisten uudis-

asukkaiden pienokaiset olivat suurimmassa vaarassa. Arktiseen ilmastoon ja pitkään 

talveen tottumattomat suomalaiset olivat oletettavasti alttiimpia kylmän talven vaiku-

tuksille, mikä vaikutti suurella todennäköisyydellä myös pienten lasten kuolleisuuteen. 

 

Pohjoisen kylmä talvi pakotti Inarin asujaimiston viettämään pitkiä aikoja sisätiloissa. 

Ahtaat ja usein savuisat tuvat ja saamelaisten kodat altistivat ihmisiä kaikista ikäluokista 

hengitystie- ja keuhkosairauksille, joista pahimmat tappajat olivat espanjantautina tun-

nettu influenssaepidemia ja keuhkotauti. Keuhkotuberkuloosista tuli inarilaisten kansan-

tauti ja pitkäaikainen riesa 1800-luvun viimeisistä vuosikymmenistä lähtien. Tuberku-

loosi oli ihmisten yleisin kuolinsyy viidellä eri vuosikymmenellä, kun joka kymmenes 

kuolleista menehtyi keuhkotuberkuloosin näännyttämänä. 

 

Lääketieteen suomat mahdollisuudet tartuntatautien ja erilaisten vaivojen torjunnassa 

olivat rajallisia. Lääkärit ja papit auttoivat inarilaisia miten kykenivät, mutta pitkät vä-

limatkat ja hankala maasto vaikeuttivat avun tarjoamista. Saamelaisten kokema epäluulo 
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vaikeutti entisestään lääkäreiden toimintaa. Itsehoitomenetelmät olivat suositumpia kuin 

lääkärin vastaanotto. Lääkintämenetelmistä moni oli haitallisia tai jopa tappavia. Viina-

ryyppy ja terva olivat usein ainoat hoitomenetelmät vaivoihin. Lääkärien ja virkamies-

ten välinen viestintä paljasti yleisen huolen tartuntatautien liikkumisesta, vaikka varsi-

naisista hoitomenetelmistä ei yleensä apua ollutkaan. Tehokkaimmaksi tartuntatautiepi-

demioiden ehkäisijäksi osoittautui sairaiden eristäminen ja ihmisten välisten kontaktien 

vähentäminen. Inarin harva asutus piti huolen siitä, että tartuntatautikuolleisuus pysyi 

yleensä eteläistä Suomea ja Ruotsin saamelaisalueita alhaisempana. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille alkuperäiskansojen ja syrjäisten seutujen 

väestöllisten muuntujien poikkeuksellinen luonne. Tutkimukseni vahvistaa tätä ja osoit-

taa, että Inarin väestön syntyvyys ja kuolleisuus poikkesivat merkittävästi muusta Suo-

mesta, Ruotsin saamelaisalueista ja aikakaudelle tyypillisestä väestökehityksestä. Tut-

kimukseni syvensi aikaisempien tutkimusten käsitystä saamelaisten syntyvyyden ja 

kuolleisuuden kehityksestä esiteollisena aikana. Monissa tutkimuksissa puhutaan saa-

melaisista yhtenäisenä väestönä, mutta tutkimukseni osoitti, että eri saamelaisalueiden 

välillä oli merkittäviä väestöllisiä kehityseroja. Luonteva jatkotutkimuksen aihe olisi 

esimerkiksi tutkia eri saamelaisryhmien välisiä väestöllisiä piirteitä ja tarkastella laa-

jemmin eri alueilla eläneiden saamelaisten väestönkehitystä.  
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