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1. JOHDANTO  
 

1.1. Tutkimusaihe ja tutkimuksen taustaa  

 

Tutkin pro gradu -työssäni sitä, miten kulttuurista omimista harjoitetaan ja tuetaan 

epäaitoa saamenpukua käsittelevissä verkkokeskusteluissa. Tarkastelen siis niitä 

puhetapoja, joiden avulla saamenpuvun asema saamelaisten kulttuuriperintönä pyritään 

haastamaan. Analysoin lisäksi sitä, millaisia vastakkaisia puhetapoja nämä kulttuuria 

omivat puhetavat saavat. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa saamenpuvun 

kulttuurisesta omimisesta. 

 

Tutkimusaineistooni kuuluu yhteensä 559 verkkoon kirjoitettua kommenttia, jotka 

käsittelevät Carola Millerin, suomalaisen missin, pilailupuodista ostettua saamenpukua 

muistuttavaa asua. Kommentit on kirjoitettu Ilta-Sanomien aihetta käsittelevän uutisen 

kommenttiosioon sekä viiteen Facebook-tilapäivitykseen joulukuussa 2015.  

 

Olen seurannut epäaitojen saamenpukujen ympärillä käytävää uutisointia ja keskustelua 

jo pitkään. Hiljalleen aloin ajatella, että aiheeseen olisi mielenkiintoista perehtyä 

syvemminkin. Tutkimusaiheeni tuntuu lisäksi olevan joka vuosi yhtä ajankohtainen: 

saamelaiskulttuurin elementtejä, myös saamenpukua, on käytetty Lapin-matkailussa 

hyväksi vuosikymmenten ajan (Aikio 1999: 61–62), ja erilaisissa saamenpuvun 

muunnelmissa esiintyvät nykyäänkin esimerkiksi missit ja urheilijat (mm. Yle Uutiset 

17.3.2014; Yle Saame 1.12.2015).  Saamelaiset eivät ole ohittaneet kulttuuriensa 

elementtien hyväksikäyttöä olankohautuksella, vaan huomauttaneet, että saamenpuku on 

tärkeä ja henkilökohtainen kulttuurinen symboli, jota tulisi käyttää saamelaisen 

tapaoikeuden mukaisesti (mm. Yle Lappi 11.3.2010; Yle Uutiset 19.9.2016; 

Saamelaiskäräjät 2010: 1–2).  

 

Epäaidoista saamenpuvuista uutisoidaan Suomen suurimmissa medioissa satunnaisen 

säännöllisesti. Uutisia kommentoidaan paljon, joten aihe selvästi kiehtoo ihmisiä. 

Keskustelut ja kommenttiketjut ovat ilmapiiriltään kärkkäitä ja poleemisia: aivan kuin 

saamenpuvuista puhuttaessa olisi poikkeuksellisen vaikeaa löytää yhteistä maaperää tai 

ymmärtää suomalaisten ja saamelaisten kulttuurisia eroavaisuuksia. Aihetta valitessani 

minua kiinnostikin juuri se, miksi valtayhteiskunta ja saamelaiset tuntuvat näkevän 
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epäaidon saamenpuvun niin eri tavoin. Millaiset ideologiat saamenpukukeskustelussa 

törmäävät? Miksi aiheesta kirjoitetut uutiset kiinnostavat ihmisiä? Mitä epäaidot 

saamenpuvut edustavat, millaisia merkityksiä niille annetaan? Miksi epäaitoja 

saamenpukuja ylipäätään halutaan käyttää ja millainen rooli niiden avulla otetaan? Miten 

epäaidoille puvuille annetut merkitykset heijastavat oikean saamenpuvun merkityksiä? 

Kenelle oikean saamenpuvun edes ajatellaan kuuluvan?  

 

Kyseisen aiheen ja aineiston valinta tuntui hyvältä ratkaisulta myös siksi, että viihdyn 

uutisten ja sosiaalisen median parissa. Tutkin saamelaisia koskevia verkkokommentteja 

myös aiemmassa gradussani (Mattanen 2013). Arkipuheessa verkkokeskusteluihin 

suhtaudutaan usein niin kuin ne olisivat kaiken järkevän keskustelun hautausmaa, vaikka 

niistä löytyy merkityksiä, arvoja ja asenteita samalla tavalla kuin muistakin 

tutkimusaineistoista. Verkkokeskustelujen tutkiminen on mielenkiintoista myös siksi, 

että näin sosiaalisen median ja internetin aikaudella ne ovat mitä suuremmissa määrin 

rakentamassa käsityksiämme maailmasta.  

 

Käytän pro gradu -työssäni nimityksiä saamenpuku sekä epäaito saamenpuku. Koska 

saamenpuvun kutsuminen epäaidoksi voi herättää hämmennystä ja kysymyksiä, katson 

tarpeelliseksi avata valitsemiani nimityksiä heti työni alkuvaiheessa. Saamenpuvuksi 

kutsun pro gradu -tutkielmassani pukua, joka on tehty ja jota käytetään saamelaisen 

yhteisön tapaoikeuden ja normien mukaisesti. Saamenpuvun normeista kirjoitan 

tarkemmin kappaleessa 2.2.  

 

Saamenpuku ei ole itsestään selvä nimitys saamelaisten käyttämälle 

pukukokonaisuudelle. Saamelaisia asuu Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja 

Venäjällä, ja saamenpukuja käytetään kaikissa neljässä eri valtiossa.  Neljää valtiota 

asuttava saamen kansa puhuu yhteensä yhdeksää eri saamen kieltä, ja saamelaisen 

kieliyhteisön käyttämille puvuille on olemassa omakieliset sanansa. Suomen valtion 

alueella puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea sekä 

koltansaamea. Pohjoissaameksi saamenpukua nimitetään gáktiksi, inarinsaameksi puku 

on mááccuh ja koltansaameksi puolestaan pihttâz tai määccaǩ. (Sano se saameksi 2016; 

Wesslin 2017; Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivut 2017.) 

 



 

3 
 

Saamenpuvun suomenkielisissäkin nimityksissä on vaihtelua. Pohjoissaamelaiset ja 

inarinsaamelaiset ovat kutsuneet pukua vanhastaan lapinpuvuksi tai lapintakiksi, 

saamelaisyhteisön sisäisessä kommunikoinnissa usein myös pelkästään takiksi. 

Kolttasaamelaiset käyttävät puvustaan suomen kielellä nimitystä kolttapuku. (Wesslin 

2017; Jääskö 2017; Lehtola 2017.) 

 

Päädyin saamenpuku-nimitykseen kahdesta syystä: Se pystyy toimimaan eräänlaisena 

yleiskäsitteenä kaikille saamelaisten käyttämille puvuille – esimerkiksi gákti olisi 

viitannut selkeämmin pelkästään pohjoissaamelaisiin pukuihin. Saamenpuku lisäksi 

korostaa puvun yhteyttä saamelaiseen kulttuuriperinteeseen. Lapinpuku-nimitys viittaa 

mielestäni hieman harhaanjohtavasti koko Lapin maakuntaan.  

 

Nimitys epäaito saamenpuku perustuu saamenpukujen normeihin. Katson, että 

saamelaisyhteisön tapaoikeuden ja normien vastaisesti tehdyt ja käytetyt puvut ovat 

epäaitoja saamenpukuja. Aineistoni puheenaiheena oleva pilailupuodin saamenpukua 

muistuttava asu on saamenpuvun normien vastainen muun muassa siksi, että siinä 

yhdistellään miesten ja naisten saamenpukujen piirteitä. Korkea kaulus ei perinteisesti ole 

kuulunut pilailupuodin jäljittelemään Enontekiön ja Koutokeinon alueen naisten 

saamenpukuun. Saamenpuvut eivät myöskään ole pilailupuotiasujen tavoin teollisesti 

tuotettuja, vaan käsityönä tehtyjä. (Ks. luku 2.2.)  

 

 

1.2. Työn asemointia ja aiempaa tutkimusta  

 

 

Tutkin pro gradu -työssäni sitä, miten kulttuurista omimista harjoitetaan ja tuetaan 

epäaitoa saamenpukua käsittelevissä verkkokeskusteluissa. Kulttuurinen omiminen on 

noussut puheenaiheeksi suomalaisessa mediassa useampaan kertaan vuosina 2015–2017: 

Kirjailija Laura Lindstedin Oneiron-romaania on syytetty kulttuurisesta omimisesta, ja 

taiteilija Jenni Hiltusen Grind-videoteoksessa nähdyt epäaidot saamenpuvut ovat 

puhututtaneet. Suomalainen design-yritys Lumi Accessories käytti mainonnassaan 

hyväksi saamelaisten miesten päähinettä jäljittelevää, matkamuistomyymälästä ostettua 

lakkia, ja keväällä 2017 kansanedustaja Satu Taavitsainen pukeutui Enontekiön 
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saamenpukua muistuttavaan asuun.  (Helsingin Sanomat 21.6.2016; Yle Uutiset 

18.7.2016; Yle Sápmi 20.4.2017.)  

 

Maailmalla kulttuurista omimista on tarkasteltu monesta eri näkökulmasta. Professori 

James O. Young on lähestynyt aihetta taiteen kautta teoksessaan Cultural Appropriation 

and the Arts (2008). Aborginaalien taiteen ja identiteetin sekä kulttuuristen oikeuksien 

suojelemista on tutkinut muun muassa Elisabeth Burns Coleman (Aborginal art, identity 

and appropriation, 2005). Kelly Bannister sekä Maui Solomon ovat puolestaan 

perehtyneet alkuperäiskansojen tiedon omimiseen etnobiologian näkökulmasta. Ian 

McNiven ja Lynette Russel ovat kirjoittaneet alkuperäiskansojen kulttuurien omimisesta 

arkeologiassa teoksessaan Appropriated Pasts (2005).  

 

James Youngin ja Conrad Brunkin toimittama The Ethics of Cultural Appropriation 

(2012) keskittyy puolestaan kulttuurisen omimisen eettis-filosofisiin puoliin. 

Kulttuuristen elementtien omistajuus- ja lakikysymyksiin ovat ottaneet kantaa muun 

muassa Rosemary J. Coombe (The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, 

Appropriation, and the Law, 1998) sekä Susan Scafidi (Who Owns Culture? 

Appropriation and Authencity in American Law, 2005). Kulttuurista omimista on tutkittu 

näiden lisäksi muun muassa musiikissa, kirjallisuudessa sekä populaarikulttuurissa. 

Esimerkiksi Bruce Ziff ja Pratima V. Rao tarjoavat toimittamassaan Borrowed Power -

teoksessa tarkemman bibliografian kulttuurisen omimiseen liittyvästä tutkimuksesta (Ziff 

& Rao 1997: 321–324).  

 

Kulttuurisen omimisen käsitettä ei juuri ole tuotu esiin saamelaista kulttuuria 

käsittelevissä tutkimuskonteksteissa. Sen sijaan tutkimuksia, jotka aihepiireiltään ja 

näkökulmiltaan sivuavat kulttuurista omimista, on paljon – liittyyhän kulttuurinen 

omiminen läheisesti esimerkiksi kolonisaation ja dekolonisaation teemoihin sekä 

alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuteen. Saamenpuvun kulttuuriseen omimiseen 

liittyviä teemoja sivuaa tutkimuksissaan esimerkiksi oikeustieteilijä Piia Nuorgam. Hän 

on tutkinut saamenkäsityön eli duodjin oikeudellista suojaa. Duodji-tutkija Gunvor 

Guttorm on kirjoittanut perinnetiedon sekä duodjin omistajuudesta (2007). Outi Kugapi 

(2014) on puolestaan käsitellyt matkailun vaikutuksia saamelaiseen käsityöhön ja 

saamelaiseen identiteettiin.  
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Pro gradu -työni liittyy teemoiltaan ja tutkimusasetelmiltaan oleellisesti 

saamentutkimukseen ja tätä kautta alkuperäiskansojen tutkimuksen diskurssiin. Linda 

Tuhiwai Smithin mukaan alkuperäiskansatutkimuksessa tärkeässä asemassa ovat 

dekolonisaatio sekä kollektiivinen eheytyminen ja elpyminen. Tuotettu tieto tulisi 

palauttaa takaisin tutkitun yhteisön hyödyksi. (Tuhiwai Smith 1999: 98, 117.) Sitoudun 

työssäni alkuperäiskansatutkimuksen tavoitteenasetteluihin. Koen, että pro gradu -työni 

esiin nostamat kulttuurisen omimisen tavat avaavat ja selittävät saamelaisiin liittyviä 

vallan ilmenemismuotoja suomalaisen median kentällä. 

 

1.3. Teoreettinen viitekehys  

 

1.3.1. Media, sosiaalinen media ja valta  
 

Koska tutkimusaineistoni on tuotettu ja julkaistu verkossa, pro gradu -työssäni on kyse 

myös mediasta, sosiaalisesta mediasta sekä niiden vallasta. Tutkimusaineistonani 

toimivat verkkokeskustelut, eli Ilta-Sanomien uutisen kommenttiosio sekä viiteen 

Facebook-päivitykseen kirjoitetut kommentit, voidaan tulkita osaksi sosiaalista mediaa. 

Sosiaalinen media on laaja käsite, jolla viitataan internetin ja median tiettyyn 

kehitysvaiheeseen. Kyseisessä vaiheessa sisällöntuotanto hajaantuu ja käyttäjät tuottavat 

palveluihin sisältöjä yhä enemmän itse. Kehitysvaihetta luonnehtii vuorovaikutteisuus: 

media on avoin, sosiaalinen, jatkuvasti muuntuva tila, jossa tuottajien, käyttäjien, 

kuluttajien ja yleisön väliset raja-aidat murtuvat. (Aula, Matikainen & Villi 2006: 12.) 

 

Sosiaalisen median hajanaista käsitettä on hahmotettu muun muassa jakamalla siihen 

kuuluvia osa-alueita eri genreihin. Lietsala & Sirkkunen (2008) katsovat, että sosiaalista 

mediaa voi pilkkoa kuuteen eri genreen, joihin kuuluvat sisällön luomisen ja 

julkaisemisen työkalut (mm. blogit), sisällön jakamisen areenat (mm. Youtube), 

verkostoitumis- ja yhteisöpalvelut (mm. Facebook, LinkedIn), yhteistuotanto (mm. 

Wikipedia), virtuaalimaailmat (esim. Habbo Hotel) sekä liitännäiset, joiden avulla 

palvelua voidaan hyödyntää toisessa palvelussa (mm. Googlen kartat). (Lietsala & 

Sirkkunen 2008: 29–53; Matikainen 2008: 26.)  

 

Myös perinteinen media on alkanut soveltaa sosiaalisen median muotoja (Matikainen 

2008: 27). Perinteisen median sekä sosiaalisen median rajankäynti näkyy myös niiden 
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medioiden kentillä, joista tutkimusaineistoni on peräisin: Facebook-keskustelut kuuluvat 

Lietsalan ja Sirkkusen sosiaalisen median genrejaotteluun. Ilta-Sanomien uutisissa ja sen 

kommenttiosiossa tekstilajina perinteinen uutinen on tuotu uuden ajan median kentälle 

eli verkkoon. Uutiseen yhdistyy lisäksi sosiaalisen median piirteitä, sillä ihmiset tuottavat 

uutisen yhteyteen kommenttimuotoista sisältöä ja ovat näin vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa.  

 

Sosiaalisen media on olennainen osa varsinkin nuorten suomalaisten elämää: 

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 16–89 -vuotiaista suomalaisista 47 % on 

kirjoittanut viestejä internetiin, jos sähköpostin käyttöä ei lasketa lukuun mukaan. 16–24 

-vuotiaiden vastaava prosenttiluku on 83. 16–24 -vuotiaista 95 % on rekisteröitynyt 

jonkin yhteisöpalvelun käyttäjäksi, ja 16–89 -vuotiaista yhteisöpalveluihin 

rekisteröityneitä on yhteensä 56 %. (SVT 2015: 17, 19.) 

 

Verkossa julkaistu ja siellä tuotettu tutkimusaineistoni on ollut hyvin yleisön 

tavoitettavissa ja luettavissa: Sillä viikolla, kun aineistooni kuuluva Carola Millerin 

pilailupuodin pukua käsittelevä uutinen on julkaistu Ilta-Sanomien verkkosivuilla, Ilta-

Sanomat on ollut viikkotavoitettavuuslukemaltaan suomalaisista web-sivustoista suurin. 

Sen taakse jäivät niin Helsingin Sanomat kuin Ylekin. (Kantar TNS 2015.) 

 

Myös ne Facebook-kanavat, joista tutkimani kommentit ovat peräisin, ovat hyvin 

tavoitettavissa: Ilta-Sanomien Facebook-sivuilla on ollut toukokuussa 2017 lähes 

360 000 tykkäystä. Lapin Kansan Facebook-sivuilla tykkäyksiä on samaan aikaan ollut 

noin 25 500. Mikael Jungneria seurasi Facebookissa toukokuussa 2017 noin 9 500 

Facebook-käyttäjää ja Carola Milleriä noin 1 500 ihmistä.  Andte Gaup-Juuson sivuja 

seurasi tuolloin noin 11 000 Facebook-käyttäjää. En kyennyt selvittämään Facebook-

tykkäysten tai -seuraajien määrää aineiston julkaisuajankohtana eli joulukuussa 2015, 

joten lukemat ovat olleet toukokuussa 2017 isompia kuin ne olivat loppuvuodesta 2015. 

Lukemat ovat kuitenkin suuntaa antavia. Ne kertovat, kuinka suurista lukija- ja 

seuraajamääristä on likimain kyse.  

 

Median valtaa sekä vallan yhteyksiä omaan pro gradu -työhöni voidaan avata myös media 

agenda setting -teorian avulla. Teorian kehittivät Maxwell McCombs ja Donald Shaw. 

Heidän uraauurtava artikkelinsa The Agenda-Setting Function of Mass Media ilmestyi 



 

7 
 

vuonna 1972. McCombs ja Shaw toteavat artikkelissaan, että medialla tuntui olevan 

merkittävissä määrin valtaa siihen, millaisia teemoja äänestäjät pitivät tärkeinä 

Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa vuonna 1968. On siis oletettavaa, että medialla on 

valtaa asettaa ja nostaa esille yleiseen keskusteluun haluamiaan puheenaiheita. 

(McCombs & Shaw 1972: 180, 184.)  

 

Suomalaisella medialla on ollut valta nostaa puheenaiheeksi haluamansa puheenaihe: 

missin epäaito saamenpuku. Medialla on lisäksi päättänyt uutisoida asiasta tietystä 

näkökulmasta käsin. Valtayhteiskunnan uutisointi on siis mukana rakentamassa, 

vahvistamassa tai kumoamassa tapoja, joiden kautta saamelaisista ja epäaidosta 

saamenpuvusta keskustellaan. Aineistoni epäaitoa saamenpukua koskevaa uutisointia ja 

keskustelua ovat vilkaisseet tai seuranneet todennäköisesti jopa tuhannet suomalaiset. 

Seuraajalukujensa perusteella erityisesti Ilta-Sanomien agenda settingillä sekä tavoilla, 

joilla se merkityksellistää saamelaisia, saamelaista kulttuuria sekä epäaitoa saamenpukua, 

on vaikutusta yleisön saamelaisrepresentaatioihin ja -stereotypioihin. Suomalaisten 

julkisuuden henkilöiden Facebook-päivitykset ja Ilta-Sanomien uutinen toimivat tällä 

tavoin enemmistön vallan areenoina.  

 

1.3.2. Kulttuurinen omiminen  

 

Tarkastelen ja analysoin tutkimusaineistoani kulttuurisen omimisen (cultural 

appropriation) käsitteen kautta. Suomen kielellä käsite tunnetaan myös kulttuurisena 

appropriaationa ja kulttuurisena varkautena. Pro gradu -työssäni käytän termiä 

kulttuurinen omiminen, joka on mielestäni selkeämpi ja helpommin ymmärrettävä kuin 

kulttuurinen appropriaatio sekä neutraalimpi kuin kulttuurinen varkaus.  

 

Kulttuurista omimista on määritelty älyllisen omaisuuden, tiedon, historian, kulttuuri-

ilmausten ja kulttuuristen artefaktien ottamiseksi sellaisesta kulttuurista, joka ei ole oma. 

Kulttuurinen omiminen on moniulotteinen ilmiö, mikä tekee sen määrittelemisestä 

haastavaa. Edellä annettua määritelmää voidaan haastaa muun muassa kysymällä, mitä 

kulttuurilla loppujen lopuksi tarkoitetaan. Käsitteen sydämessä sijaitseva kulttuurin käsite 

on niin laaja ja häilyvä, että on vaikeaa tarkalleen määritellä, mistä kulttuurisen omimisen 

käsite alkaa ja mihin se päättyy. (Ziff & Rao 1997: 1–2; Young & Brunk 2012: 1–3.)  
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Kulttuurisen omimisen käsitettä voi problematisoida myös kyseenalaistamalla sen, mitä 

käsitteen tarkoittama ottaminen tai omiminen on. Epämääräisyydestään huolimatta 

omimiseen voi liittää kuitenkin ainakin kolme ominaisuutta: 1) se koskee ihmisten välisiä 

suhteita 2) se ilmenee monin eri tavoin ja 3) sitä harjoitetaan varsin laajasti. Usein 

kulttuurinen appropriaatio tai kulttuurinen omiminen tuntuu paikantuvan ryhmien ja 

yhteisöjen välisiin suhteisiin, jolloin omiminen liittyy myös etnisyyteen, rotuun, 

kansallisuuteen, yhteiskuntaluokkiin ja sukupuoleen. Ongelmallista on lisäksi se, ettei 

ryhmien määrittelykään ole aina yksinkertaista. Myös kulttuuristen elementtien 

määritteleminen tiettyjen ryhmien omaisuudeksi on toisinaan hankalaa: usein elementit 

voivat olla jaettuja tai vahvasti intertekstuaalisia, toistensa varaan ja päälle rakentuneita. 

(Ziff & Rao 1997: 3–4.) 

 

Teoksessa Borrowed Power – Essays on Cultural Appropriation Bruce Ziff ja Pratima V. 

Rao kuitenkin huomauttavat, että käsitteen kliininen analysointi voi jopa hämärtää sen 

seikan, että poliittiset aspektit ja kysymykset ovat kulttuurin omimisen käsitteessä 

tärkeimpiä: kun alisteisessa asemassa olevasta kulttuurista otetaan elementtejä 

dominoivaan kulttuuriin, kyseessä on poliittinen toimi. (Ziff & Rao 1997: 5.) 

 

Valta onkin keskeisessä osassa kulttuurisen omimisen aspekteja tarkasteltaessa. 

Valtasuhteet määrittävät esimerkiksi sen, onko kulttuurin siirtymisessä kyse 

kulttuurisesta omimisesta vai kulttuurisesta mukautumisesta. Dominantista ryhmästä 

tuleva siirtymä viittaa kulttuuriseen assimilaatioon eli kulttuuriseen mukautumiseen. Jos 

taas alistetulta ryhmältä lainataan dominanttiin kulttuuriin, voidaan teko määritellä 

kulttuuriseksi omimiseksi. (Ziff & Rao 1997: 5–7.)  

 

Kulttuurinen omiminen on kokonaisvaltainen ilmiö, jota tapahtuu jatkuvasti useissa eri 

muodoissa. Jotkin muodot ovat toisia muotoja suoraviivaisempia: käsin kosketeltavien 

kulttuuristen objektien omiminen eroaa aineettomien kulttuuristen elementtien 

omimisesta siinä mielessä, että toisesta kulttuurista kotoisin olevan laulun esittäminen ei 

todennäköisesti vie kyseisen kulttuurin jäseniltä mahdollisuutta käyttää omaa lauluaan 

jatkossa. (Ziff & Rao 1997: 4.)  
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Kulttuuriseen omimiseen liittyvän vallan risteyskohtia ja paikkoja ovat areenat, joissa 

kulttuurisia tuotteita välitetään ja joissa ne kilpailevat. Näitä areenoja ovat esimerkiksi 

diskurssit, symbolit, elokuvat, lait, tieteellinen tieto, taide, uskonto, populaarikulttuuri, 

kirjallisuus, mainonta, massamedia sekä muoti. Valta voi myös olla peräisin monesta 

lähteestä, jolloin on olemassa esimerkiksi taloudellista, poliittista, teollista, 

institutionaalista, sotilaallista sekä ideologista valtaa. (Ziff & Rao 1997: 6–7.)  

 

Bruce Ziff ja Pratima Rao kirjoittavat, että kulttuurisen omimisen käsitteeseen 

suhtaudutaan toisinaan ivallisesti: sitä pilkataan muotisanana tai pidetään pelkkänä 

retorisena aseena. Kulttuurisesta omimisesta huolestuneet korostavat, ettei kulttuurinen 

omiminen ole seurauksetonta. Väitetään, että kulttuurisesta omimisesta on haittaa 

esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 1) Kulttuurinen omiminen vahingoittaa yhteisöä. 2) 

Kulttuurinen omiminen vahingoittaa omittavaa kulttuurista elementtiä. 3) Kulttuurinen 

omimisen avulla on mahdollista saavuttaa taloudellista hyötyä toisten kustannuksella. 

(Ziff & Rao 1997: 8–9; Scafidi 2005: 106–107.) 

 

Kulttuurisen omimisen yhteisöön heijastuvat haitat voivat olla esimerkiksi poliittisia, sillä 

alistetuille ryhmille jaetut kulttuuriset elementit ovat koheesiota ja kulttuurista 

identiteettiä luova voima. Kulttuurinen identiteetti on puolestaan liima, joka sitoo ja 

voimistaa alistettujen ryhmien poliittista liikehdintää. Jos kulttuurinen appropriaatio 

johtaa kulttuurin heikentymiseen, ryhmien koheesio voi laskea. Myös kulttuurisen 

omimisen kautta luodut representaatiot voivat olla haitallisia: heijastuessaan takaisin 

yhteisöön halventavat, vääristävät kuvat vaikuttavat negatiivisesti identiteetin 

muodostumiseen. (Ziff & Rao 1997: 9–11; Scafidi 2005: 106.) 

 

Kulttuuristen elementtien vahingoittumisen väite perustuu puolestaan ajatukseen, jonka 

mukaan elementtiä ei välttämättä tulkita ja ymmärretä samalla tavalla, kun se on poistettu 

alkuperäisestä ympäristöstään. Lisäksi kulttuurisia elementtejä pitää hoitaa ja suojella, 

koska ilman huolenpitoa niin aineelliset kuin ei-aineellisetkin elementit voivat 

väärinkäytön seurauksena tuhoutua tai menettää merkitystään kaupallistamisen myötä. 

Jotkin kulttuuriset elementit voivat toki säilyttää arvonsa yhteisön ulkopuolisesta 

hyväksikäytöstä huolimatta. (Ziff & Rao 1997: 13; Scafidi 2005: 106–107.)  
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Kulttuurisen omimisen taloudelliset haitat johtuvat muun muassa taloudellisen kentän 

rajallisuudesta. Kun kulttuuria omivat elementit valtaavat tilaa kaupalliselta kentältä, 

samalla toisten tila tällä kentällä pienenee. Taloudellista hyväksikäyttöä vastaan 

taistellaan esimerkiksi erilaisten tekijänoikeuslakien ja patenttien avulla. 

Kansallisvaltioiden lait eivät kuitenkaan aina riitä suojelemaan alkuperäiskansojen 

kulttuurisia elementtejä, ja esimerkiksi alkuperäiskansayhteisöjen tarinat ja taidemuodot 

eivät aina mahdu kansallisten lakien raameihin.  Kansallisvaltioiden lait ja 

alkuperäiskansayhteisöjen sääntöjärjestelmät törmäävätkin usein kulttuuriseen 

omimiseen liittyvissä tapauksissa, joissa kansalliset lait eivät tunnista yhteisöjen omien 

määritelmien mukaista kulttuurin hyväksikäyttöä. (Ziff & Rao 1997: 14–16.)  

 

Kulttuurisen omimisen vastustaminen liittyy oleellisesti alkuperäiskansojen ja muiden 

etnokulttuuristen vähemmistöjen itsemääräämisoikeuteen. Kulttuurisen omimisen 

vastustamisen kautta tavoitellaan käytäntöjä ja rakenteita, joiden avulla alkuperäiskansat 

ja muut etnokulttuuriset vähemmistöt saisivat itse määritellä kohtalonsa: kulttuurisen 

perinnön parempi suoja takaisi sen, että ryhmät voisivat vapaammin nauttia omista 

kulttuurista elementeistään, vapauttaa itsensä negatiivista representaatioista sekä pyrkiä 

omaehtoiseen taloudelliseen kehitykseen vailla pelkoa siitä, että heidän kulttuurisia 

elementtejään hyödynnetään ilman lupaa ja sopivaa korvausta. (Boucher 2014: 196.)  

 

 

1.3.3. Diskurssianalyysi  

 

Pro gradu -työni teoreettisena viitekehyksenä toimii diskurssianalyysi, jonka nimissä on 

tehty pitkään tutkimusta monenlaisilla tieteenaloilla, esimerkiksi sosiologiassa, 

psykologiassa, lingvistiikassa, kirjallisuudentutkimuksessa sekä antropologiassa 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 10). Diskurssianalyyttisen perinteen ydinajatus on, 

ettei kielen käyttö pelkästään kuvaa maailmaa, vaan järjestää, rakentaa, muuttaa ja 

uusintaa sosiaalista todellisuuttamme. Kun käytämme kieltä, annamme itse merkityksiä 

niille kohteille, joista kirjoitamme ja puhumme. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 18.)  

 

Diskurssianalyysi teoreettisena viitekehyksenä rakentuu tietyistä lähtökohtaoletuksista. 

Ensimmäisenä lähtökohtana on konstruktionistinen näkökulma, jonka mukaan kieli ja sen 

käyttö ei ole todellisuuden yksiselitteinen heijastus, vaan on sen sijaan mukana 
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rakentamassa sitä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 9, 17–18.) Diskurssianalyysin 

teoreettinen koti on sosiaalisen konstruktivismin traditiossa, vaikka muuten nämä 

perinteet toimivatkin eri tasoilla: diskurssianalyysi voi olla myös metodinen 

lähestymistapa aineistoon, kun taas sosiaalista konstruktivismia voi kuvailla enemmänkin 

teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi. Diskurssianalyysi ja sosiaalinen 

konstruktivismi kuitenkin jakavat kiinnostuksen kielen käytön sosiaalista todellisuutta 

rakentavaa luonnetta kohtaan. Tältä pohjalta molemmat ovat kiinnostuneita myös tekstien 

ja puheen tutkimisesta. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1999: 38–39.) 

 

Diskurssianalyysin toisena lähtökohtaoletuksena toimii ajatus siitä, että on olemassa 

useita rinnakkaisia, keskenään kilpailevia merkityssysteemejä eli diskursseja. 

Esimerkiksi sama, yksittäinen ihminen voidaan merkityksellistää naiseksi, äidiksi, 

aikuiseksi, tyttäreksi, akateemiseksi, uskovaiseksi tai vaikkapa valkoihoiseksi. Samaa 

ilmiötä voi siis kuvata ja tehdä ymmärrettäväksi erilaisin tavoin. Tarkastelun keskiöön 

nousee se, millaisia seurauksia ja asiaintiloja kyseisillä kuvauksilla ja selityksillä 

kulloinkin rakennetaan. Diskurssianalyysissä yhden totuuden olettamusta pidetään 

rinnakkaisten merkityssysteemien teorian perusteella puutteellisena, mikä johtaa siihen, 

ettei käytännön tutkimustyössä riennetä nimeämään tapahtumien ja ilmiöiden syitä. 

Tutkimuskohteeksi otetaan sen sijaan ne tavat, joilla toimijat kuvaavat ja nimeävät 

ilmiöitä.  (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 17, 25–26; Jokinen, Juhila & Suoninen 1999: 

18.) 

 

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen lähtökohtaoletuksiin kuuluu myös merkitysten 

kontekstisidonnainen rakentuminen: merkitykset muodostuvat käyttöyhteyksissään. 

Tutkittavaa toimintaa tarkastellaan diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa tietyssä ajassa 

ja paikassa, jolloin konteksti vaikuttaa analysoitavan aineiston tulkintaan. Konteksti on 

kuitenkin laaja käsite: aika ja paikka voidaan määritellä monin eri tavoin. Kontekstilla 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi sanojen yhteyttä lauseeseen tai äänensävyjen vaikutusta 

puheilmaisuihin. Kulttuurisella kontekstilla viitataan puolestaan asiayhteyksiin 

varsinaisen, konkreettisen tapahtumatilanteen ulkopuolella. Merkitysten rakentaminen ja 

rakentuminen on siis sidoksissa paikallisiin, tilanteittaisiin prosesseihin sekä laajempaan 

diskursiiviseen ilmastoon. Asian voi ilmaista myös sanomalla, että 

diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa kielen mikro- ja makrotasot ovat molemmat läsnä: 

erilaiset kielenkäytön muodot yhdistyvät laajempiin tilannekonteksteihin, esimerkiksi 
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erilaisiin ideologioihin, valtasuhteisiin, normeihin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 30–32; Jokinen, Juhila & Suoninen 1999: 56; 

Pietikäinen & Mäntynen 2009: 20.) 

 

Diskurssianalyysin neljäs lähtökohtaoletus koskee toimijoiden kiinnittymistä 

merkityssysteemeihin. Tämä tarkoittaa sitä, että diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa 

tarkastelun keskeisenä kohteena ei pidetä yksilöä tai tämän ajatusprosesseja, vaan 

toimijoiden tuottamia merkityssysteemejä. Samakin ihminen voi tuottaa useita, 

keskenään ristiriidassa olevia selontekoja, jolloin monenkirjavat versiot otetaan 

tutkimuskohteiksi sellaisinaan. Tavoitteena ei ole ratkaista, mikä varioivista versioista 

edustaa parhaiten informantin ideologioita tai asennetta. (Jokinen, Juhila & Suoninen 

1993: 37–38.) 

 

Diskurssianalyyttisen tutkimusperinteen viides lähtökohtaoletus on, että kielen käytöllä 

on seurauksia tuottava luonne. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei kielen käyttöä voi erottaa 

varsinaisesta tekemisestä, koska se on itsessäänkin todellisuuttamme rakentavia 

toimintaa. Käyttämällä kieltä tietyllä tapaa voimme esimerkiksi vahvistaa ja toisintaa 

diskursseja, jotka ylläpitävät tietynlaisia valtasuhteita. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 

18, 41; Potter & Wetherell 1987: 187.)  

 

Diskurssianalyyttinen tutkimus on kiinnostunut siitä, miten asioita tehdään 

ymmärrettäväksi kielen käytön avulla. Tutkimuksen kohteina ovat tavat, joilla erilaisia 

ilmiöitä nimetään ja kuvataan. Yksityiskohtainen analysointi kohdistetaan siis siihen, 

miten sosiaalisissa käytännöissä tuotetaan sosiaalista todellisuutta. (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 1999: 18; Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 10.)  

 

Todellisuuden tuottamisen tapoihin ja käytäntöihin päästään käsiksi analysoimalla 

aineiston merkityssysteemejä eli diskursseja. Diskurssilla tarkoitetaan 

diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa verrattain eheää merkityssuhteiden kokonaisuutta 

tai merkitysulottuvuutta, joka rakentaa todellisuutta tietyllä tavalla. (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 1999: 19.) Tässä työssä käytän löytämistäni diskursseista pääasiallisesti 

nimitystä puhetapa.  
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1.4. Aineisto ja sen rajaaminen  

 

Tutkimusaineistoni, eli suomalaisen missin epäaitoa saamenpukua käsittelevät 

verkkokeskustelut, on tallennettu Oulun yliopiston Giellagas-instituutin Saamelaiseen 

kulttuuriarkistoon. Giellagas-instituutin tiloissa sijaitseva Saamelainen kulttuuriarkisto 

palvelee saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten tutkimusta ja opetusta sekä tukee 

kulttuurin ja kielten vahvistamis- ja elvyttämistyötä. Arkistossa säilytetään saamen 

kieleen ja kulttuureihin liittyvää materiaalia, muun muassa äänitteitä, videomateriaalia, 

valokuvia ja kirjallisia aineistoja. (Saamelainen kulttuuriarkisto 2016.)  

 

Saamelaisen kulttuuriarkistoon kokoelmiin kuuluu myös saamelaisaiheisia nettiuutisia ja 

-artikkeleita, niihin liittyviä kommentteja, blogikirjoituksia sekä erilaisia 

saamelaisaiheisia verkkokeskusteluja. Minua kiinnostivat erityisesti julkisuudessa nähdyt 

epäaidot, useimmiten pilailukaupasta ostetut saamenpuvut sekä niiden ympärillä käyty 

mediakeskustelu. Saamelaisesta kulttuuriarkistosta löytyi mielenkiinnon kohteitani 

vastaava ja tutkimustarkoitukseen sopiva aineistokokonaisuus, joka oli tallennettu 

joulukuussa 2015 (SKA 2015).  

 

Näihin aikoihin useat saamelaisaiheiset tapahtumat rikkoivat valtakunnallisen 

uutiskynnyksen: kolttasaamelainen ohjaaja-käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff otti Linnan 

juhlissa kantaa saamelaisten oikeuksiin kirjoittamalla ihoonsa tekstin ILO 169 ja Miss 

Suomi -kisojen ensimmäinen perintöprinsessa Carola Miller aikoi osallistua Miss 

Maailma -kilpailuun pilailupuolista hankittu saamenpuku yllään. Hieman myöhemmin 

Martina Aitolehti, suomalainen julkisuuden henkilö, julkaisi blogissaan kuvan itsestään 

epäaidossa saamenpuvussa.    

 

Päätin keskittyä tutkimaan Carola Millerin pukuun liittyvää uutisointia ja keskustelua. 

Miller käytti pukua esiintymisasunaan Miss Maailma -kilpailujen harjoituksissa, ja 

tapauksesta otetut kuvat levisivät suomalaisessa mediassa nopeasti. Saamelaisten 

reaktioiden ja mediakohun myötä Miller ei kuitenkaan esiintynyt puvussa itse kilpailussa. 

Millerin asuvalinta ylitti uutiskynnyksen näyttävämmin kuin Martina Aitolehden 

blogikuva, ja päädyinkin Millerin pukuun liittyvään uutisointiin osittain juuri laajempien 

aineistonrajausmahdollisuuksien vuoksi.  
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Saamelaiseen kulttuuriarkistoon on tallennettu yhteensä 21 Carola Milleriin ja hänen 

epäaitoon saamenpukuunsa liittyvää uutista. Aiheeseen liittyviä uutisia ja artikkeleita 

olivat julkaisseet Suomen suurimmat sanomalehdet, muun muassa Helsingin Sanomat, 

Iltalehti, Ilta-Sanomat ja Kaleva. Tapauksesta uutisoivat myös pohjoiset mediat, kuten 

Yle Sápmi ja Yle Saame sekä Lapin Kansa. Kaikki uutiset ja artikkelit on julkaistu noin 

kahden viikon aikavälillä, tarkemmin sanottuna 1.–12.12.2015.  

 

Joissakin uutisissa ja artikkeleissa oli myös kommentointimahdollisuus, ja Millerin 

asuvalintaa käsitteleviin uutisiin oli kirjoitettu yhteensä 605 kommenttia. Eniten 

keskustelua herättivät neljä Ilta-Sanomien julkaisemaa uutista, joihin oli kirjoitettu 

yhteensä 545 kommenttia. Kommentoiduin oli Ilta-Sanomien 1.2.2015 uutinen Suomen 

Miss Maailma -kaunotar edustaa pilailupuodin lapinpuvussa – ”Hirveän loukkaavaa 

kulttuurin ryöstöä”, jota oli kommentoitu 229 kertaa. Ilta-Sanomien uutisten 

kommenttien suureen määrään on vaikuttanut todennäköisesti se, että julkaisujen 

kommentointi oli mahdollista anonyymisti.  

 

Carola Millerin asuvalinta puhututti myös Facebookissa. Muun muassa Lapin Kansa ja 

Ilta-Sanomat olivat tehneet aiheesta Facebook-päivitykset. Lisäksi muutamat julkisuuden 

henkilöt kommentoivat tapahtunutta julkisilla Facebook-sivuillaan. Saamelaiseen 

kulttuuriarkistoon oli tallennettu Lapin Kansan ja Ilta-Sanomien Facebook-päivitysten 

lisäksi Carola Millerin, Mikael Jungnerin sekä Andte Gaup-Juuson julkiset Facebook-

keskustelunaloitukset sekä niihin liittyvät kommentit. Mikael Jugner on tullut tunnetuksi 

Yleisradion johtajana sekä poliitikkona. Andte Gaup-Juuso, karesuvantolainen poromies, 

voitti Big Brother -nimisen, valtakunnallisen tosi-tv -ohjelman vuonna 2014. Millerin, 

Gaup-Juuson, Jungnerin, Ilta-Sanomien sekä Lapin Kansan Facebook-päivityksiin oli 

kirjoitettu yhteensä 330 kommenttia.  

 

Lopulta valitsin tutkimusaineistokseni Ilta-Sanomien kommentoiduimpaan uutiseen 

kirjoitetut kommentit (229 kappaletta) sekä Ilta-Sanomien, Lapin Kansan, Millerin, 

Jugnerin ja Gaup-Juuson tekemät Facebook-päivitykset ja niihin kirjoitetut kommentit 

(330 kappaletta).  

 

Valinta oli selkeä, koska olen kiinnostunut nimenomaan niistä epäaitoa saamenpukuja 

käsittelevistä merkityksistä, joita ”tavalliset” ihmiset verkkoon tuottavat. Aiheesta 
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kirjoitetut uutiset eivät ole varsinaisia tutkimuskohteitani, mutta niihin viittaaminen ja 

niiden käyttäminen täydentävänä materiaalina on paikoin tarpeellista.  

 

Tutkimusaineistoni lopulliseen muotoon ja rajaukseen eniten vaikuttanut päämäärä on se, 

että halusin tutkia mahdollisimman monipuolista keskustelua. Ilta-Sanomien kommentit 

ovat anonyymiydessään melko sensuroimattomia. Nimettömän keskustelun vastapainona 

Facebook-kommentit toimivat hyvin: ne ovat anonyymejä kommentteja useammin 

positiivissävytteisiä, koska omalla nimellä ei niin usein uskalleta kirjoitella 

hävyttömyyksiä kuin anonyymisti.  

 

Esittelen aineistonvalintaprosessini ja lopullisen aineistoni vielä taulukkomuodossa:  

 

TAULUKKO 1: Aineistonvalintaprosessi ja lopullinen aineisto.  

 

21 missin Carola Millerin asuvalintaan 

liittyvää uutista: 

 

 julkaisijana Helsingin Sanomat, 

Iltalehti, Ilta-Sanomat, Kaleva, 

Yle Sápmi, Yle Saame, Lapin 

Kansa 

 julkaistu 1.–12.12.2015  

 

5 Carola Millerin asuvalintaan liittyvää 

Facebook-päivitystä:  

 

 Ilta-Sanomat, Lapin Kansa, 

Carola Miller, Mikael Jungner, 

Andte Gaup-Juuso  

 

Ilta-Sanomien kommentoiduin uutinen:  

Suomen Miss Maailma -kaunotar edustaa 

pilailupuodin lapinpuvussa – ’Hirveän 

loukkaavaa kulttuurin ryöstöä’ (sisältää 

229 anonyymiä kommenttia)  

 

 

Kaikki viisi Facebook-päivitystä, 

sisältävät yhteensä 330 omalla nimellä 

kirjoitettua kommenttia 

 

Aineistoni: yhteensä 559 verkkoon kirjoitettua kommenttia, jotka käsittelevät missi 

Carola Millerin epäaitoa saamenpukua  

 

 

Aineistoni sisältää siis yhteensä 559 verkkoon kirjoitettua kommenttia, jotka käsittelevät 

missi Carola Millerin epäaitoa saamenpukua. Kun olin rajannut aineistoni tähän asti, 
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aloitin kommenttien teemoittelun. Diskurssien paikantamisella ei kuitenkaan tarkoiteta 

vain erillisten aiheiden teemoittelua tai erottamista toisistaan (Jokinen, Juhila & Suoninen 

1993: 51), joten huolellisen aineistoon tutustumisen ja teemoittelun pohjalta aloin 

hahmotella kommenteissa esiintyviä puhetapoja eli diskursseja.   

 

Puhetapojen luokittelu ja jäsentäminen osoittautui haastavaksi, ja tutkimukseni 

näkökulmaan eli kulttuuriseen omimiseen sopivat diskurssit olivat hukassa pitkään. 

Runsaasta, lähes 600 kommentin aineistosta tuntui välillä löytyvän jopa turhan monia 

erilaisia puhetapoja, jolloin niiden rajaaminen ja erotteleminen kävi vaikeaksi. Loppujen 

lopuksi pro gradu -työhöni päätyivät puhetavat, jotka tulivat aineistossani mielestäni 

selkeästi esille ja sopivat valitsemaani näkökulmaan eli kulttuurisen omimisen 

käsitteeseen.  

 

Tiedän, että monenlaiset puhetavat jäivät analyysini ulkopuolelle. On myös mahdollista, 

etten välttämättä edes onnistunut löytämään aineistosta kaikkein hegemonisimpia tai 

kulttuurisen omimisen käsitteeseen parhaiten sopivia puhetapoja. En ole tehnyt 

puhetapoja aktivoivien kommenttien määrästä erillisiä tilastoja tai luokitteluja, sillä 

samassa kommentissa saattoi aktivoitua useampiakin puhetapoja. Merkityssysteemit eli 

diskurssit esiintyvätkin aineistossa usein pieninä paloina, eivät selkeinä kokonaisuuksina 

(Jokinen, Juhila, Suoninen 1993: 50).  Puhetapojen yleisyyttä kuvailen jokaisen 

puhetavan analyysiosiossa erikseen. Voi siis sanoa, että nostin aineistostani esiin omaan 

käsitteeseeni sopivia, jokseenkin yleisiä puhetapoja. En siis pyrkinytkään tarkkaan, 

kommentti kommentilta tehtyyn aineiston luokitteluun ja jaotteluun.   

 

 

1.4.1. Aineistoni lähikontekstien analyysiä  

 

Lähikonteksteilla tarkoitan sananmukaisesti varsinaisen tutkimusaineistoni lähimpiä 

tekstuaalisia konteksteja eli tutkimieni kommenttien esiintymisympäristöjä.  

Tutkimukseni varsinaisena aineistona on siis yhteensä 559 Carola Millerin epäaitoa 

saamenpukua käsittelevää kommenttia. Kommentit on kirjoitettu kuuteen eri kohteeseen: 

viiteen Facebook-päivitykseen sekä yhden Ilta-Sanomien verkossa julkaiseman uutisen 

kommenttiosioon. (TAULUKKO 1.)  
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Työni teoreettisen viitekehyksen eli diskurssianalyysin lähtökohtiin kuuluu oletus siitä, 

että merkitykset rakentuvat kontekstissaan (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 30–32), 

mikä tarkoittaa aineistooni sovellettuna sitä, että tutkimieni kommentteihin liittyvät 

uutiset ja Facebook-päivitykset on otettava analyysissä huomioon. Ilta-Sanomien 

verkkolehden kommenttiosion (229 kommenttia) lähin konteksti on uutisteksti, jonka 

sisältöjä kommentit myötäilevät, puolustavat, erittelevät ja analysoivat. Kyseinen uutinen 

on julkaistu Ilta-Sanomien verkkosivuilla, ja sen otsikko on Suomen Miss Maailma -

kaunotar edustaa pilailupuodin lapinpuvussa – ”Hirveän loukkaavaa kulttuurin 

ryöstöä”(LIITE 1).  

 

Facebook-päivitysten kommenttien lähin konteksti on kohde, johon kommentit ottavat 

kantaa eli itse Facebook-päivitys, joka voi koostua henkilön itsensä kirjoittamasta 

saatetekstistä, linkistä tai vaikkapa kuvasta. Lapin Kansan, Ilta-Sanomien ja Mikael 

Jungnerin Facebook-päivityksiin Facebook-kommenttien toisena lähikontekstina voi 

pitää uutisia, jotka kommentoinnin aloittaneisiin päivityksiin on linkitetty. 

 

Ilta-Sanomat on aloittanut keskustelun Facebookissa linkittämällä sivuilleen uutisen 

Suomen Miss Maailma -kaunotar edustaa pilailupuodin lapinpuvussa – ”Hirveän 

loukkaavaa kulttuurin ryöstöä” (LIITE 2). Lapin Kansa on jakanut Facebook-sivullaan 

lehtensä julkaiseman artikkelin Saamenpuvun väärinkäyttö syrjintää? – Tutkija väläyttää 

oikeustoimilla (LIITE 3). Mikael Jungnerin Facebook-päivitykseen on linkitetty Ilta-

Sanomien uutinen Missikeisarinna esitti pukupyynnön saamelaisille – saamelaisnuoret: 

”Tämä menee jo komiikan puolelle” (LIITE 4).  

 

Kyseisiin Facebook-päivityksiin on uutislinkkien lisäksi kirjoitettu myös saatetekstit. 

Ilta-Sanomat ja Lapin Kansa ovat nostaneet saateteksteiksi pätkät päivityksiin 

linkittämistään uutisista. Mikael Jungnerin saateteksti on hänen oma kannanottonsa 

uutiseen.  

 

Andte Gaup-Juuso ja Carola Miller eivät ole keskustelunaloituksissaan viitanneet 

uutisiin. Andte Gaup-Juuso on päivityksessään kuitenkin jakanut kuvan, joka jossa 

poseeraavat vierekkäin pilailukaupan epäaitoa saamenpukua esittelevä malli sekä 

saamelainen nainen, jolla on päällään Enontekiön ja Koutokeinon mallin mukainen 
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saamenpuku (LIITE 5). Carola Millerin päivitys koostuu pelkästään hänen omasta 

tekstistään (LIITE 6).  

 

Esittelen selvyyden vuoksi lähikontekstit taulukkomuodossa seuraavalla sivulla.  
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TAULUKKO 2: Aineistoni kommentit ja niiden lähimmät tekstuaaliset kontekstit. 

Kommentit  Lähikonteksti 1 Lähikonteksti 2  Liitteet 

Ilta-Sanomien 

verkkosivujen 

kommentit (229 kpl) 

Ilta-Sanomien 

verkkosivuilla julkaistu 

uutinen: 

Suomen Miss Maailma -

kaunotar edustaa 

pilailupuodin 

lapinpuvussa – ”Hirveän 

loukkaavaa kulttuurin 

ryöstöä”. 

 LIITE 1 

(uutinen)  

Ilta-Sanomien 

Facebook-

päivityksen 

kommentit (28 kpl) 

Ilta-Sanomien Facebook-

päivityksen saateteksti 

(pätkä linkitetystä 

uutisesta).  

Ilta-Sanomien 

Facebook-päivityksen 

linkitetty Ilta-Sanomien 

uutinen: Suomen Miss 

Maailma -kaunotar 

edustaa pilailupuodin 

lapinpuvussa – 

”Hirveän loukkaavaa 

kulttuurin ryöstöä” 

LIITE 2 

(Facebook-

päivitys, 

uutinen on 

sama kuin 

liitteessä 1)  

Lapin Kansan 

Facebook-

päivityksen 

kommentit (48 kpl) 

Lapin Kansan Facebook-

päivityksen saateteksti 

(pätkä linkitetystä 

uutisesta) 

Lapin Kansan 

Facebook-päivityksen 

linkitetty Lapin Kansan 

artikkeli: Saamenpuvun 

väärinkäyttö syrjintää? 

– Tutkija väläyttää 

oikeustoimilla  

LIITE 3 

(Facebook-

päivitys ja 

uutinen) 

Mikael Jungnerin 

Facebook-

päivityksen 

kommentit (119 kpl) 

Mikael Jungnerin 

Facebook-päivityksen 

saateteksti (oma 

kannanotto) 

Mikael Jungnerin 

Facebook-päivityksen 

linkitetty Ilta-Sanomien 

uutinen: Missikeisarinna 

esitti pukupyynnön 

saamelaisille – 

saamelaisnuoret: 

”Tämä menee jo 

komiikan puolelle” 

LIITE 4 

(Facebook-

päivitys ja 

uutinen) 

Andte Gaup-Juuson 

Facebook-

päivityksen 

kommentit (112 kpl) 

Andte Gaup-Juuson 

Facebook-päivityksen 

saateteksti (oma 

kannanotto) sekä aitoa ja 

epäaitoa saamenpukua 

esittävä vertailukuva  

 LIITE 5 

(Facebook-

päivitys) 

Carola Millerin 

Facebook-

päivityksen 

kommentit (23 kpl) 

Carola Millerin 

Facebook-päivityksen 

saateteksti (oma 

kannanotto) 

 LIITE 6 

(Facebook-

päivitys) 
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Diskurssianalyysissä analyysin kohteen kontekstin huomioiminen on tärkeää (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 1993: 30–32; Jokinen, Juhila & Suoninen 1999: 56). Myös 

maalaisjärjellä ajateltuna on selvää, että uutisten keskeisimmät sisällöt toistuvat 

todennäköisesti myös niiden kommenttiosioissa. Uutiset siis asettavat kehykset, joiden 

avulla tapahtumia ja ilmiöitä tulkitaan ja joiden kautta niitä oletettavasti myös 

kommentoidaan. Oman kommenttiaineistoni lähikontekstit, uutiset, saatetekstit ja kuvat, 

vaikuttavat siihen, miten Carola Millerin epäaitoa saamenpuvusta ja sen käytöstä 

keskustellaan kommenteissa. Tässä luvussa analysoin lyhyesti kommenttieni 

lähikontekstien eli uutisten ja Facebook-päivitysten sisältöä, sillä ne vaikuttavat 

kommenteissa esiintyviin puhetapoihin.  

 

Ilta-Sanomien uutinen Suomen Miss Maailma -kaunotar edustaa pilailupuodin 

lapinpuvussa – ”Hirveän loukkaavaa kulttuurin ryöstöä” (1.12.2015) toimii 

lähikontekstina Ilta-Sanomien kommenttiosion keskustelulle sekä Ilta-Sanomien 

Facebook-päivityksen kommenteille (LIITTEET 1 ja 2). Uutisessa kerrotaan lyhyesti, 

mitä on tapahtunut, miten saamelaiset ovat reagoineet asiaan ja mikä on 

missiorganisaation vastaus. 

 

Saamelaisten reaktioita luonnehditaan jutussa muun muassa loukkaantumista ja 

paheksuntaa kuvaavien verbien ja adjektiivien avulla: saamelaiset määritellään 

tuohtuneiksi ja juttuun haastatellun Suomen Saamelaisnuorten puheenjohtajan Ida-Maria 

Helanderin kerrotaan tuomitsevan pukujen käytön. Saamelaiset esiintyvät uutisessa 

aktiivisina toimijoina ja yhtenäisenä joukkona, jotka yksimielisesti tuomitsevat ja ottavat 

yhteyttä Carola Milleriin sosiaalisen median kautta. Uutisessa puheenvuoro on pitkälti 

saamelaisten edustajalla Ida-Maria Helanderilla, joka kommentoi, tuomitsee ja toteaa. 

Uutisessa häntä myös harmittaa tai hänen kerrotaan olevan harmissaan. Uutisen 

saamelaisosapuolien reaktioita kuvaavissa ilmauksissa ja suorissa lainauksissa esiintyy 

myös paljon niitä vahvistavia määritteitä: hirveän loukkaavaa kulttuurin ryöstöä, täysin 

vääränlainen puku, yksimielinen tuomitseminen. Kaiken kaikkiaan uutisessa annetaan 

saamelaisosapuolesta ja sen edustajasta hyökkäävä, aggressiivinen kuva. Uutisen 

lukijalle ei jää epäselväksi, että saamelaiset suhtautuvat puvun käyttöön jyrkän 

negatiivisesti.   
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Missiorganisaation edustajien toimintaa kuvataan Ilta-Sanomien uutisessa sen sijaan 

saamelaisosapuolen kuvauksesta poikkeavin keinoin. Missiorganisaation toimijoita ja 

kohun aiheuttanutta pukuvalintaa kuvaillaan passiivisin sanakääntein: Carola Miller 

edustaa Suomea pilailupuodin lapinpuvussa, puku nähdään Millerin yllä, pukuvalinta on 

aiheuttanut paheksuntaa, Susanna Laine sai vastaavan kohun aikaan, missitoimiston 

manageri Linda Ahonen kertoo, Ahonen pahoittelee tilannetta, Ahonen pahoittelee 

tilanteesta seurannutta mielipahaa. Missiorganisaatiosta jää erilaisten tekstiin liittyvien 

valintojen seurauksena neutraalimpi kuva kuin saamelaisosapuolesta. Missi Susanna 

Laineen ei esimerkiksi määritellä loukanneen saamelaista kulttuuria, vaan hänen 

kerrotaan saaneen aikaan vastaavan kohun – aivan kuin kohu olisi syntynyt lähes 

itsestään ilman missin aktiivisia valintoja. Myöskään Carola Millerin ei kerrota 

varsinaisesti pukevan pukua päälleen, vaan hän edustaa pilailupuodista ostettu lapinpuku 

päällään ja puku myös nähdään Millerin yllä missikisojen kansallispukuosiossa. 

Tilannetta kuvataan kuin puku olisi jotenkin ei-tahdonalaisesti ilmestynyt hänen päälleen. 

Missiorganisaatiosta jää uutisen perusteella passiivinen, pahoitteluissaan jopa nöyrä 

kuva.  

 

Ilta-Sanomien uutisessa Suomen Miss Maailma -kaunotar edustaa pilailupuodin 

lapinpuvussa – ”Hirveän loukkaavaa kulttuurin ryöstöä” rakentuu pitkälti passiivisen 

missiorganisaation ja aggressiivisten saamelaisten väliselle vastakkainasettelulle. Ilta-

Sanomien Facebook-päivityksen saateteksti koostuu tapahtumien referoinnista ja 

suorasta lainauksesta: Puku lähti matkaan pilailupuodista – ”Kulttuurin ryöstöä”.   

 

Lapin Kansa on jakanut Facebookissa oman artikkelinsa Saamenpuvun väärinkäyttö 

syrjintää? – Tutkija väläyttää oikeustoimilla (12.12.2015, LIITE 3). Lapin Kansan 

artikkeli poikkeaa Ilta-Sanomien uutisesta muun muassa siinä mielessä, että se on 

artikkeli: uutista pidempi, erittelevämpi ja kantaaottavampi. Artikkelissa käsitellään 

saamenpuvun väärinkäytön haittoja ja tarvetta saamenpuvun suojeluun. Saamenpuvun 

hyödyntämistä katsotaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Artikkelissa pohditaan, onko 

epäaidon saamenpuvun hyödyntäminen esimerkiksi kaupallisissa tarkoituksissa syrjintää 

ja voisiko tapauksia viedä esimerkiksi markkinaoikeuden arvioitavaksi. Saamelaisia ei 

representoida aggressiivisina, vaan jutussa on analyyttinen, saamelaisten näkökulmaa 

ymmärtävä ote. Lapin Kansan Facebook-päivityksen saatetekstinä toimii suora lainaus 

linkitetystä artikkelista: Minusta on mielenkiintoista, että miksi saamelaisten pitää koko 
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ajan uskottavasti selittää, miksi se on loukkaavaa. Miksi tieto siitä, että se on loukkaavaa, 

ei riitä? 

 

Mikael Jungnerin Facebook-päivitykseensä (LIITE 4) linkittämässä Ilta-Sanomien 

uutisessa Missikeisarinna esitti pukupyynnön saamelaisille – saamelaisnuoret: ”Tämä 

menee jo komiikan puolelle” (11.12.2015) selvitellään epäaidon saamenpuvun tapauksen 

tuoretta käännettä: Carola Miller ja missiorganisaatio ovat päättäneet, ettei epäaitoa 

saamenpukua sittenkään käytetä missikisoissa. Missiorganisaatiota edustaa uutisessa 

missikeisarinnaksi tituleerattu Sunneva Kantola. Kantola kertoo uutisessa, että he 

mieluusti vastaanottaisivat aidon puvun Millerin kilpailuasuksi, jos saamelaiset vain 

sellaisen haluaisivat lainata. Juttuun on jälleen haastateltu Suomen Saamelaisnuorten 

puheenjohtajaa Ida-Maria Helanderia, joka suhtautuu saamenpuvun lainaamiseen 

kriittisesti.  

 

Aggressiivisten saamelaisten representaatio tulee esiin mielestäni myös Mikael Jungnerin 

jakamassa Ilta-Sanomien uutisessa. Uutinen perustuu jälleen pitkälti missiorganisaation 

ja saamelaisosapuolten väliselle vastakkainasettelulle. Erimielisyyttä korostetaan jutun 

lopussa seuraavasti: Yhdestä asiasta Helander on Kantolan kanssa samaa mieltä: 

kansallis- ja kansanpuvuista tulisi kouluissa opettaa enemmän. Saamelaisosapuolen 

edustaja pääsee tässäkin uutisessa useammin ääneen kuin missiorganisaatio, jonka 

edustajaa kuullaan ainoastaan jutun alkupuolella. Missiorganisaation edustajan suorat 

sitaatit ja lehden referoima puhe ovat sovittelevan sävyisiä: Kantolan mukaan Miller teki 

virhearvion, Kantola on esittänyt pukupyynnön ja jos saamelaiset tahtovat, 

missiorganisaatio ottaa mielellään vastaan aitoja lapinpukuja. Ida-Maria Helanderin 

toimia kuvataan aktiivista vastustamista ja kauhistuneisuutta kuvaavin ilmauksin: Ida-

Maria Helander torppaa idean ja hän on pöyristynyt Kantolan ehdotuksesta. Helanderille 

annetaan kuitenkin runsaasti tilaa perustella mielipiteensä. Hän avaa saamenpuvun 

taustoja ja normeja ja puhuu siitä, ettei saamelaisesta kulttuurista ja saamenpuvuista 

opeteta kouluissa tarpeeksi.  

 

Mikael Jungner on jakanut uutisen seuraavanlaisella saatetekstillä: Rakentavampi ote 

voisi toimia strategiana paremmin saamelaisille. Tämä kun näyttää ulospäin nyt vähän 

siltä että teki missi-organisaatio mitä tahansa, aina on joku saamelainen vinoilemassa.  
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Andte Gaup-Juuso ja Carola Miller eivät ole keskustelunaloituksissaan viitanneet 

uutisiin. Andte Gaup-Juuso jakanut päivityksessään aitoa ja epäaitoa saamenpukua 

esittävä vertailukuvan. Gaup-Juuson saateteksti on seuraavanlainen: Miss Suomi oikealla 

puolella. Vasemmalla puolella oikea saamen tyttö jolla on oikean mallinen puku. Eikä 

tuolla joka on täyttä feikkiä!  

 

Carola Millerin päivitys koostuu pelkästään hänen omasta tekstistään: Puvusta löytyy 

kauniit värit ja siitä syntyy mielikuvia eksoottiseen Suomen Lapin luontoon, joten päädyin 

käyttämääni pukuun.  

 

 

1.5. Tutkimusmetodi 

 

Diskurssianalyysi toimii pro gradu -tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä ja lisäksi 

menetelmällisenä ohjenuorana, jonka avulla analysoin aineistoani. Diskurssianalyysi ei 

kuitenkaan tarjoa tutkijalle yhtä mekaanisesti noudatettavissa olevaa kaavaa, jolla minkä 

tahansa aineiston merkityssuhteita voisi ruveta suoraan jäsentämään. Tutkijan onkin hyvä 

tuoda tutkimuksessaan ilmi ne logiikat ja työkalut, joilla hän konstruoi 

merkityssysteemejä aineistostaan. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 60.) 

 

Sen lisäksi, että diskurssianalyyttisen tutkimuksen menetelmät – analyysin varsinaiset 

työkalut – saattavat vaihdella, myös metodiset painotukset voivat olla erilaisia. 

Diskurssianalyysin metodologinen painopiste voi liikkua esimerkiksi merkitysten 

tutkimisesta merkitysten muodostumisen tutkimiseen sekä analyyttisesta 

tutkimusotteesta kriittiseen. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1999: 55.) Seuraavaksi avaan 

lyhyesti oman pro gradu -työni metodologisia painotuksia sekä analyysini työkaluja.  

 

Tutkin pro gradu -työssäni saamenpukua omivia puhetapoja ja niiden vastadiskursseja 

epäaitoa saamenpukua käsittelevissä verkkokeskusteluissa. Koska pro gradu -työni liittyy 

enemmistön ja vähemmistön välisiin valtasuhteisiin sekä nostaa esiin poliittisia, 

yhteiskunnallisesti oleellisia teemoja, katson tutkimukseni kallistuvan kriittisen 

diskurssianalyysin perinteen puolelle. Kriittisen diskurssianalyysin lähtökohtaoletuksena 

on valtasuhteiden olemassaolo, jolloin tarkastelun kiintopisteeksi asetetaan ne 
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kielenkäytön tavat, joilla valtasuhteita ylläpidetään ja oikeutetaan (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 1999: 86).  

 

Kriittinen diskurssianalyysi on kiinnostunut myös diskurssien välisistä ja niiden sisäisistä 

valtasuhteista sekä siitä, miten jotkut diskurssit muotoutuvat hegemonisiksi. Halu 

selvittää diskurssien keskinäinen hierarkia ohjaa tutkijaa tarkastelemaan sitä, millaiset 

sosiaalisen todellisuuden hahmotus- ja jäsennystavat nousevat aineistossa toistuvasti 

esiin. Mielenkiinto kohdistuu tällöin vahvoihin diskursseihin, eräänlaisiin 

itsestäänselvyyksiin, jotka ovat muotoutuneet kyseenalaistamattomiksi totuuksiksi ja 

jotka vievät tilaa muilta diskursseilta. Tutkimuksessa myös arvioidaan vallalla olevien 

diskurssien ideologisia seurauksia sekä pohdiskellaan näiden diskurssien 

kyseenalaistamisen mahdollisuutta. (Jokinen, Juhila, Suoninen 1993: 75–77.)  

 

Diskurssien sisäisiä valtasuhteita tarkastellaan kysymällä esimerkiksi sitä, mitä 

diskurssissa tehdään ja sanotaan sekä sitä, millaiset ovat diskurssien sisäisten toimijoiden 

väliset suhteet. Kenellä on diskurssin puhevalta? Mitä diskurssista saa sanoa ja mitä ei, 

mikä on tabu? Miten diskurssin eri osanottajia määritellään? Mikä määritellään 

normaaliutena, mikä toiseutena? (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 86–88.) Aineistoa 

tarkastellessani kiinnitänkin huomiota puhetapojen toimijoihin, muun muassa siihen, 

ketkä määritellään muiksi ja ketkä kuuluvat meihin. Vastakohta-asettelut ja muut 

toimijoiden saavat roolit avautuvat tarkastelemalla persoonapronomineja sekä virkkeiden 

aktiivi- ja passiivimuotoisia verbejä.  

 

Pro gradu -työni menetelmällisiin prosesseihin kuuluu edellä luetellun lisäksi myös 

erilaisten puhetapojen funktioiden analysointi. Keskityn siis tarkastelemaan, mitä eri 

merkityssysteemeihin kuuluvilla lausumilla pyritään tekemään tietyissä tilanteissa 

(Jokinen, Juhila, Suoninen 1993: 50–51). Tarkastelen lisäksi tekstin kategorisointeja eli 

sitä, miten esimerkiksi henkilö, tapahtuma tai ryhmä formuloidaan joksikin, jolla on tietyt 

ominaisuudet (Jokinen, Juhila & Suoninen 1999: 129–130).  

 

Tutkin myös aineistoni nimeämisiä eli sitä, millaisilla substantiiveilla, 

substantiivilausekkeilla tai erisnimillä ilmiöihin, tapahtumiin tai vaikkapa ryhmiin 

viitataan. Diskurssintutkimuksen perinteessä nimeämistä pidetään keskeisenä kielellisenä 

toimintana, ja yksittäinen nimitys voikin herättää eloon kokonaisen diskurssin. Keskeistä 
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kielellistä toimintaa on nimeämisen lisäksi myös kuvaaminen eli se, millaisin 

adjektiivein, adverbein ja lausekkein erilaisia ilmiöitä, asioita, ryhmiä ja tapahtumia 

määritellään. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 71–72.)   

 

Hyödynnän tutkielmassani myös retoriikka-analyysiä, jossa merkityssysteemejä avataan 

tarkastelemalla tekstin ydinretoriikkaa eli niitä kohtia tekstissä, joissa kirjoittajat esittävät 

argumenttinsa ja niiden keskeisimmät perustelut (Tuulentie 2001: 41). 

 

1.6. Tutkimuskysymykset  

 

Lähden tutkimuskysymyksiä hahmotellessani liikkeelle siitä, että suomalaisen missin 

esiintymistä pilailupuodin saamenpukua muistuttavassa vaatekappaleessa voidaan pitää 

kulttuurisena omimisena. Pilailupuodin saamenpukua muistuttava asu ei omi pelkästään 

Suomen saamelaisten pukua, vaan myös Norjan Koutokeinon alueen saamenpukua.  

 

Se, että määrittelen pilailupuodin puvun saamelaista kulttuuria omivaksi, perustuu 

kulttuurisen appropriaation keskeisimpään tunnusmerkkiin eli vähemmistön ja 

enemmistön välisiin valtasuhteisiin. Kun kulttuurisia elementtejä otetaan alistetulta 

ryhmältä dominanttiin kulttuuriin, voidaan teko määritellä kulttuuriseksi omimiseksi 

(Ziff & Rao 1997: 5–7). Missin epäaidon saamenpuvun tapauksessa saamelaiseen 

vähemmistökulttuuriin kuuluvan elementin on pukenut päälleen valtaväestön edustaja.  

 

Aineistoni pääpuheenaiheena olevaa epäaitoa saamenpukua käytettiin missikilpailuissa, 

populaarikulttuurin areenalla. Pro gradu -työssäni halusin tarkastella, harjoitetaanko tai 

tuetaanko kulttuurista omimista myös aiheeseen liittyvillä median areenoilla, jolloin 

tutkimuskysymykseni muotoutuivat seuraavanlaisiksi:  

 

1. Millaisten puhetapojen avulla epäaitoa saamenpukua käsitteleviä 

verkkokeskusteluja käydään? Miten kommentit rakentavat kulttuurisen omimisen 

diskurssia? Millaisten puhetapojen avulla omimista harjoitetaan, tuetaan tai 

puolustetaan? 

2. Millaisia vastadiskursseja saamenpukua omivat puhetavat saavat eli miten 

kulttuurista omimista vastustetaan?  
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Katson siis, että puhetavat voivat olla mukana omimassa kulttuurisia elementtejä tai 

tukemassa niiden omimista. Näkökulmaa tukee diskurssianalyysin teoreettinen 

lähtökohtaoletus, jonka mukaan kieli ei heijasta maailmaa, vaan on mukana rakentamassa 

sitä. Kielen käyttö on itsessäänkin tekemistä, jolla voidaan esimerkiksi purkaa tai tukea 

tietynlaisia valtasuhteita. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 18, 41; Potter & Wetherell 

1987: 187.) Määrittelen kulttuuria omiviksi tai omimista tukeviksi puhetavoiksi 

diskurssit, jotka asettuvat puolustamaan missin epäaidon saamenpuvun käyttöä.  
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2. SAAMENPUKU 

 

Saamenpuku – pohjoissaameksi gákti, inarinsaameksi mááccuh, koltansaameksi pihttâz 

tai määccaǩ – on yksi saamelaisen kulttuurin konkreettisimmista ja tunnetuimmista 

symboleista. Saamenpukua nimitetään suomen puhekielessä usein myös lapinpuvuksi tai 

lapintakiksi, monesti myös pelkästään takiksi. Ennen saamenpuku oli arkivaate, mutta 

nykyisin pukua käytetään pääasiallisesti juhlavaatteena sekä muissa saamelaisten 

yhteisissä tapahtumissa. Eri saamenpukumalleja on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän 

valtioiden rajat ylittävällä saamelaisalueella monia, ja Suomen saamelaisten puvut 

jakautuvat viiteen päämalliin: Enontekiön, Utsjoen ja Vuotson alueen saamenpukuihin 

sekä inarin- ja kolttasaamelaisten pukuihin. Puvut eroavat toisistaan malliltaan ja 

koristeluiltaan.  (Lehtola 2015: 14–17; Magga 2014b: 3.) Suomenkaan pukumallien rajat 

eivät aina noudata valtakunnan rajoja, ja esimerkiksi Utsjoen pukua käytetään Tenojoen 

molemmin puolin. Myös Enontekiön ja Norjan Koutokeinon voidaan hahmottaa samaan 

pukumalliin kuuluviksi. (Lehtola 2015: 14–17; Magga 2014b: 3–4; Saamelaiskäräjät 

2013.)  

 

Pukumallien koristelut ja mallit ovat toisistaan poikkeavia, mutta jokainen puku on silti 

useista osista koostuva kokonaisuus: Sekä miesten että naisten pukeutumiseen kuuluu 

nahkavyö tai kudottu lankavyö. Vuodenajan ja tilaisuuden mukaan valitut kengät sidotaan 

kiinni alueen ja suvun mukaan kudotuilla pauloilla. Naiset käyttävät saamenpuvun kanssa 

lisäksi silkkihuivia, joka kiinnitetään rinnan etuosaan riskuilla eli hopeasta valmistetuilla 

koruilla.  Saamenpuvun kanssa voi käyttää lisäksi lakkia, jonka malli vaihtelee alueen ja 

sukupuolen mukaan. Jokaisesta saamenpukumallista on olemassa sekä kesä- että 

talviversiot, ja niinpä pukeutuminen varioi hieman myös vuodenajasta riippuen. (Lehtola 

2015: 14–17; Saamelaiskäräjät 2013.) Saamenpukuja valmistetaan nykyään 

monenlaisista materiaaleista, ja lisäksi puvun pohjaväri voi vaihdella. Väri- ja 

materiaalivaihtoehtojen keskellä oleellista on kuitenkin pysyä uskollisena omalle 

pukumallilleen. (Saamelaiskäräjät 2013.)  

 

Saamelaiskäräjät on lausunut saamenpuvun symboliikasta, merkityksestä ja käytöstä 

vuonna 2010. Lausunnossa saamenpuvun todetaan olevan tärkeä etnisyyden merkki, jota 

käytetään saamelaisen identiteetin ilmaisemiseen ja rakentamiseen.  Duodji-tutkija Sigga-

Marja Maggan mukaan saamenpukuun pukeutuminen, sen valmistaminen sekä puvussa 
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näyttäytyminen ovat osa käsityökulttuuria, mutta myös tapoja tuottaa saamelaisuutta sekä 

keinoja tulla nähdyksi osana saamelaista yhteisöä. (Magga 2014b: 3–4; Saamelaiskäräjät 

2010: 4.) 

 

2.1. Saamenpuvun historiaa 

 

Saamelaisen pukuhistorian vanhimpaan osaan kuuluvat esihistorialliselta ajalta asti 

käytössä olleet nahkapukineet. Peuran turkista tai sisnasta tehtiin kaikki vaatteet paitoja 

myöten. Naisten ja miesten puvut olivat malliltaan hyvin samanlaisia, eikä vaatteissa ollut 

suuria alueellisia eroavaisuuksia. Kangasvaatteita alettiin käyttää keskiajalla, mutta 

senkin jälkeen nahka ja turkis säilyttivät keskeisen asemansa saamelaisessa 

vaatetuksessa. (Linkola 1985: 125; Sámi Duodji ry 2009: 16.)  

 

Sarasta tai nahasta tehtyä mekkoa, saamenpuvun kantamuotoa, on nimitetty myös 

umpitakiksi, ja sen mallin on päätelty kulkeutuneen saamelaisten keskuuteen keskiajan 

eurooppalaisilta talonpojilta. Saamelaiset kuitenkin muokkasivat vaatetta 

tarkoituksenmukaisempaan muotoon esimerkiksi tiivistämällä takin yläosaa verkatereillä. 

Verkanauhakoristusten myötä alueelliset takkimallit alkoivat muotoutua. Niillä 

korostettiin alueen, lapinkylän ja suvun identiteettiä, vaikkakaan tuolloin arkivaatteena 

käytettyyn pukuun ei ollut tiivistynyt yhtä vahvoja saamelaisuutta ilmaisevia merkityksiä 

kuin nykypukuihin. Saamelaisten pukeutumisen alueelliset erot alkoivat korostua 1900-

luvun alkupuolella, vaikkakin rajat pukualueiden välillä olivat yhä jokseenkin häilyviä. 

(Pennanen 2000: 100; Magga 2014b: 3; Sámi Duodji ry 2009: 16.)  

 

Ajan myötä sarkapuvut väistyivät, ja verka otti aseman pukujen päämateriaalina. Verkaa 

arvostettiin tasalaatuisuutensa, kestävyytensä, kauneutensa ja lämpimyytensä vuoksi jo 

keskiajalla, ja vielä nykyäänkin sillä on tärkeä rooli saamelaisessa pukeutumisessa. 

(Linkola 1985: 125, 128.) Saamenpuvun ja muun duodjin materiaalit ovatkin vaihdelleet 

aikojen saatossa sen mukaisesti, mitä materiaalia on kulloinkin ollut saatavilla. Puku aina 

sopeutettu aikansa ja käyttötarkoituksensa vaatimuksiin, minkä vuoksi pukuperinne on 

säilyttänyt elinvoimaisuutensa. (Saamelaiskäräjät 2010: 6.)  
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Saamenpuvun historiassa ja laajemmin myös saamenkäsityössä näkyy se, että saamelaiset 

ovat olleet vuosisatoja osana eurooppalaisia kauppayhteyksiä ja kulttuurikokonaisuutta. 

Saamenpuvut ovat saaneet eurooppalaisten vaikutteiden lisäksi piirteitä myös 

skandinaavisesta sekä venäläis-karjalaisesta kulttuuripiiristä. Luonnollisesti 

saamenpuvut ovat myös vaikuttaneet toisiinsa. Selkeitä kulttuurilainoja ovat muun 

muassa verka sekä erilaiset hopeakorut, riskut ja hakaset, jotka kulkeutuivat Lappiin 

markkinoiden kautta. Kolttasaamelaisten puvut muistuttavat puolestaan hyvin paljon 

museoihin taltioituja venäläisten pomorikauppiaiden pukuja. (Linkola 1985: 118, 128.)  

 

Saamenpuvun kantamallit ovat olleet tavallisia työ- ja arkivaatteita. Nykyisin pukua 

käytetään niin isoissa kuin pienissäkin juhlatilaisuuksissa sekä konferensseissa ja 

kokouksissa, joissa halutaan syystä tai toisesta tuoda esiin saamelaista identiteettiä. 

Saamenpuvun käyttöympäristöiksi ovat vakiintuneet myös erilaiset saamelaisfestivaalit, 

kulttuuritapahtumat sekä markkinat. (Magga 2014b: 4; Sámi Duodji ry 2009: 16–17.) 

 

Syitä saamenpuvun arki- ja työkäytön vähenemiseen on monia. Merkittävänä syynä 

voidaan pitää ns. suomalaistyylisten vaatteiden käytön lisääntymistä 1950-luvun 

kuluessa, jolloin saamenpuvun käyttö arkivaatteena loppui lähes kokonaan. 

Suomalaistyylisten vaatteiden käyttö yleistyi muun muassa evakkoajan 

suomalaisvaikutteiden vuoksi. Länsimaalaisten vaatteiden käytön yleistymiseen oli 

osansa myös kouluasuntoloilla, joissa suomen kieli, suomalaiset tavat ja suomalainen 

kulttuuri olivat vahvasti esillä. Monet saamelaislapset ja -nuoret vieraantuivat 

kulttuuriinsa kuuluvasta pukuperinteestä. (Magga 2014b: 4; Lehtola 1994: 204–205; 

Sámi Duodji ry 2009: 16–17.)  

 

Nykysaamenpuvun muotoutumiseen ja käyttöön vaikutti oleellisesti 

saamelaiskansallinen nousu, jolloin puvulla alettiin korostaa saamelaisten välistä 

yhtenäisyyttä (Magga 2014b: 4). Tärkeää oli nostaa esiin myös niitä saamelaisen historian 

ja kulttuurin piirteitä, jotka erottivat saamelaisia valtaväestöstä (Olsen 2004: 34). Jo 

saamelaiskansallisen nousun alkuvaiheissa 1950- ja 1960-luvuilla saamenpuvusta tehtiin 

kielen, joiun ja perinteisten elinkeinojen ohella eräänlainen saamelaisuuden idiomi, 

etnisesti latautunut merkki ja symboli sekä saamelaisuuden tunnusmerkki ja jatkuvuuden 

ylläpitäjä. Materiaalisten kulttuuripiirteiden korostaminen johti saamenpuvun kohdalla 

siihen, että alue- ja saamenryhmäkohtaiset pukukokonaisuudet vakiintuivat piirteiltään 
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sellaisiksi, kuin ne tänä päivänäkin ovat. (Eidheim 1971: 68–82; Valkonen 2009: 72–73; 

Magga 2014b: 4.)   

 

Symboleiden vakiinnuttaminen oli osa saamelaisen kansallisen heräämisen prosessia, 

jonka seurauksena saamen kansasta luotiin suhteellisen vakiintunut käsite ja instituutio 

(Valkonen 2009: 84). Kaikki kansakunnat ovat heterogeenisiä, minkä vuoksi kansaa on 

tarkoituksellisesti pidettävä koossa. Erilaiset etnisyydet, luokka-asemat, sukupolvet, 

poliittiset näkemykset sekä alueet ja paikat piirtävät rajoja samaan kansaan kuuluvien 

ihmisten välille, jolloin tarvitaan erityisiä toimia tuottamaan ja vaalimaan kansallista 

yhteenkuuluvuutta. (Valkonen 2009: 85; Lehtonen 2004: 129.) 

 

Saamenpukujen käyttö ei ole missään historian vaiheessa katkennut, jolloin saamenpuvut 

ovatkin enemmän kansanpukuja kuin kansallispukuja, jotka puolestaan ovat 

nykykäyttöön koottuja toisintoja kansan käyttämistä juhlavaatteista. Esimerkiksi Suomen 

kansallispuvut perustuvat 1800- ja 1700-luvuilla käytössä olleisiin pukumalleihin, joita 

alettiin koota uudelleen käyttöön 1800-luvun loppupuolella kansallisromantiikan 

innoittamana. (Suomen kansallispukukeskus 2010; Linkola 1985: 128.) Niiden käyttö on 

siis historiassa jossain vaiheessa ehtinyt katketa.  

 

Nykyisin saamenpuvun muuttumiseen vaikuttavat lähinnä uudet materiaalit sekä 

länsimaiset ja saamelaisyhteisön sisäiset muotivirtaukset. Pukukokonaisuuteen vaikuttaa 

oleellisesti puvun kantajan persoonallisuus: esimerkiksi huivin värejä on helppo 

muunnella omien mieltymystensä mukaisiksi. Pukukokonaisuuden muokkaaminen on 

hyväksyttävää kuitenkin vain yhteisön asettamien rajojen sisällä. (Saamelaiskäräjät 2010: 

6–7.) 

 

2.2. Saamenpuvun normit  

 

Saamenpuvun käyttöön ja muotoon vaikuttaa saamelainen tapaoikeus (tavanomainen 

oikeus), joka pitää sisällään saamelaisten yhteisesti ylläpitämiä arvoja ja normeja 

(Nuorgam & Karhu 2010: 178; Magga 2014: 4). Tapaoikeudeksi kutsutaan kirjoitettujen 

säädösten rinnalla olevaa oikeuslähdettä, joka koostuu perinnetietoon ja perinteisiin 

käytäntöihin perustuvista oikeuskäsityksistä sekä yhteisön perinteistä. Kyseessä on siis 
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normikokoelma, jonka jokin ryhmä on hyväksynyt yhteiskuntansa säännöstöksi. 

Tapaoikeudet ovat aiemmin olleet pitkälti suullisia, mikä on johtanut siihen, ettei niitä ole 

yleensä pidetty yhtä tasavertaisena normistona kuin valtion kirjallista lainsäädäntöä. 

(Helander-Renvall 2011: 1–2.)  

 

Nykyään saamenpuvun käyttöä säätelevät tapaoikeuden normit eivät ole enää 

kirjoittamattomia. Normit ovat institutionalisoituneet esimerkiksi Sámi Duodji -merkin 

ja erilaisten duodji-kurssien kautta (Magga 2014a: 39–41). Muun muassa Sámi Duodji -

yhdistyksen saamenpukuja käsittelevä tietokirja Suomen saamelaispuvut (2010) sekä 

Saamelaiskäräjien lausunto saamenpuvun käytöstä (2010) ovat esimerkkejä kirjoitetuista, 

institutionalisoituneista saamenpuvun normeista. Duodji-tutkija Sigga-Marja Magga 

kirjoittaakin, että instituutiot ovat tärkeässä roolissa nykyisessä duodjikulttuurissa. 

Esimerkiksi institutiosidonnainen aidon duodjin vaatimus on formaali tapa hallita duodjia 

ja sen muutosta. (Magga 2012: 224; Magga 2014a: 33–41.)  

 

Sigga-Marja Maggan mukaan aidon duodjin vaatimuksen (albma duoji  gáibádus) lisäksi 

duodjia säädellään myös katseen (geahčastat) ja hylkimisen (olggušteapmi) mekanismien 

kautta. Ne ovat yhteisössä toteutettuja sosiaalisen kontrollin tapoja, joiden avulla 

vartioidaan, että saamenkäsityö noudattaa saamelaisyhteisön perinteisiä duodjinormeja. 

(Magga 2014a: 33–41.) Normien ominaisuuksiin kuuluu kuitenkin yleisesti se, että ne 

ovat alttiita muutokselle. Normien rajat voivat häilyä: niiden muoto ja sijainti saattavat 

aiheuttaa epäselvyyttä tai erimielisyyttä. (Sulkunen 1998: 83, 97.)  

 

Seuraavaksi avaan nykymuotoisen saamenpuvun keskeisimpiä normeja. Normeja 

tarkastellessaan on kuitenkin hyvä muistaa, että duodjiperinteen sisällöt eivät välttämättä 

aina ole kaikkia saamelaisryhmiä koskevia tai muutenkaan sisällöiltään yksiselitteisiä. 

Tavat, joilla duodjista ja saamenpuvun normeista puhutaan, ovat myös mukana 

rakentamassa saamelaisen perinteen sisältöjä sekä saamenkäsityön julkista kuvaa. 

(Magga 2012: 223–224.) 

 

Nykymuotoisen saamenpuvun keskeisimpiä yleisesti hyväksyttyjä normeja on se, että 

oikeus puvun käyttöön on yleensä sidoksissa saamelaiseen syntyperään. Ensisijaisesti 

puku kertoo kantajansa saamelaisista sukujuurista. Pukua saavat syntyjään saamelaisten 

lisäksi käyttää myös heidän puolisonsa sekä he, joille saamenpuku on esimerkiksi 
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arvostuksenosoituksena lahjoitettu. Puvun piirteet välittävät koodistoa tuntevalle tietoa 

siitä, mistä puvun kantaja on kotoisin tai mihin saamelaisyhteisöön hän kuuluu. Puvun 

elementeistä voi selvitä myös esimerkiksi sukuun, varallisuuteen ja siviilisäätyyn liittyviä 

merkityksiä. (Lehtola 2015: 17; Saamelaiskäräjät 2010: 1,5.)  

 

Saamelaisen tapaoikeuden mukaan tehty ja puettu saamenpuku kommunikoi 

saamelaisyhteisön kanssa. Saamenpukuun ja elävään saamenpukukulttuuriin liittyvät 

hienovaraiset piirteet, merkitykset ja kulttuuriset koodit eivät välttämättä avaudu yhteisön 

ulkopuolisille tai niille, jotka eivät tunne saamelaiskulttuuria. (Magga 2014b: 3–7; 

Lehtola 2015: 17; Saamelaiskäräjät 2010: 1, 5.)  

 

Myös sukupuolen mukaan pukeutuminen on saamelaisessa pukukulttuurissa tärkeää: 

harvoin huomataan edes mainita, että puvun kantajan sukupuoli on itse asiassa selkeimpiä 

saamenpuvun viestittämiä seikkoja (Lehtola 2015: 17; Mattanen 2016: 54). 

Saamelaisnuorten pukeutumista konfirmaatiossa tutkinut Seija Risten Somby (2011: 17) 

toteaakin, että nuoret rakentavat saamenpuvun avulla myös sukupuolista identiteettiään. 

Sukupuolittunut pukeutuminen voi toisaalta näyttäytyä heteronormin ylläpitäjänä, sillä 

saamelaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen on vaikea tuoda identiteettiään esiin 

saamenpuvun kautta (Mattanen 2016: 60).  

 

Saamenpuvun käytön sääntöihin kuuluu lisäksi se, ettei eri alueiden pukujen osia 

yhdistellä. Esimerkiksi Enontekiön pauloja ei ole sopivaa käyttää Utsjoen puvun kanssa. 

Osa perinteen mukaista pukeutumista on lisäksi se, miten puku puetaan ja miten sitä 

kannetaan. Tärkeää on puvun oikeanlainen asettelu sekä esteettisyys: puvun tulee istua 

hyvin ja näyttää kauniilta. Jokaisessa juhlassa pätevät erilaiset pukeutumissäännöt: 

esimerkiksi hautajaisiin ei ole sopivaa saapua liian kirjavassa huivissa tai kaikista 

hulppeimmissa riskuissaan. (Saamelaiskäräjät 2010: 5–8.) 

 

Saamenpuku tehdään perinteisesti mittatilaustyönä. On tavallista, että saamenpuku on 

käsityötaitoisen sukulaisen tekemä. Puku on siis hyvin henkilökohtainen, mutta yhteisesti 

ylläpidettyjen normiensa ja kommunikaatio-ominaisuuksiensa kautta myös vahvoja 

yhteisöllisiä piirteitä sisältävä vaate. Saamelaiskäräjät tiivistää lausunnossa saamenpuvun 

normeja seuraavasti: Lähtökohtana tulisi olla, että puku on saamelaisen tekemä, 

saamelaisten pukeutumiskoodeja noudattaen puettu ja kunnioituksella käytetty. 
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Pukuperinteen normien ja sääntöjen rikkomista pidetään yleisesti loukkaavana, sillä sen 

ajatellaan olevan merkki välinpitämättömyydestä saamelaista kulttuuria kohtaan. 

(Lehtola 2015: 17; Magga 2014b: 6; Saamelaiskäräjät 2010: 1,6.) 

 

 

2.3. Saamenpuvun merkityksiä 

 

Saamenpuku on osa saamelaista käsityöperinnettä. Duodjilla on tärkeä merkitys 

saamelaiskulttuurissa, ja osaltaan se toimiikin saamelaiskulttuurin ja saamen kielen 

ylläpitäjänä ja siirtäjänä. Saamenpuvut ovat saamenkäsityön taidonnäytteitä, jotka 

heijastelevat ja rakentavat saamelaisia perinteitä, perinteistä estetiikkaa sekä tietämystä 

käsityömateriaalien hankinnasta ja työstämisestä. Ennen saamenkäsityö on ollut lähinnä 

käytännöllisistä tarpeista nouseva sivuelinkeino. Nykyään käsitöiden taitajien määrä on 

tippunut, mutta samalla duodjista on kehittymässä joillekin jopa pääasiallinen tulonlähde. 

(Saamelaiskäräjät 2010: 7.) Saamenpuvulla ja saamenkäsitöillä on tätä kautta 

taloudellista arvoa.  

 

Saamenpuvulla on poliittisia merkityksiä. Hyvä esimerkki poliittisista aspekteista on 

saamenpuvun takkiosan, lakin, vöiden tai paulojen kääntäminen nurinpäin. Ele on 

aiemmin ollut saamelaiselle yhteisölle tai omalle suvulle kohdistettu protesti, jota 

erityisesti vanhemmat naiset ovat käyttäneet mielipiteensä ilmaisuun. Mieltä on voitu 

osoittaa esimerkiksi silloin, jos sukuun on naitu epämieluisa henkilö. Nykyään protesti 

kohdistuu monesti yhteisöstä ulospäin, ja myös miehet ovat alkaneet käyttää 

saamenpukua mielenilmauksen merkkinä. (Magga 2017.)  

 

Saamelaiskäräjien jäsenet Aslat Holmberg ja Neeta Jääskö protestoivat nurinpäin 

käännetyjen saamenpuvun tai puvun osien avulla Saamelaiskäräjien 

järjestäytymiskokouksessa helmikuussa 2016 (Yle Sápmi 24.2.2016). Holmberg valaisi 

mielenilmauksensa syitä seuraavasti: 

 

Suomen valtio yrittää vaikuttaa saamelaisten itsehallintoelimeen. Se 

hyväksyi tänne äänestäjiä, joita saamelaiskäräjät ei hyväksynyt. Se toimii 

täysin vastoin Saamen kansan näkemystä. En voi hyväksyä sitä, että valtio 

yrittää tällä tavoin tuhota meidän itsehallintoelimemme. 
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Myös saamelainen taiteilija- ja kansalaisaktivistiryhmä Suohpanterror (suom. 

Suopunkiterrori) käyttää väärinpäin puettua saamenpukua saamelaisyhteisöstä ulospäin 

suuntautuvaan viestintään ja epäkohtien ilmaisuun: 

 

Haluamme nähdä alkuperäiskansojen ja muiden vähemmistöjen tasa-

arvoisten oikeuksien toteutuvan niin Saamenmaalla kuin 

maailmanlaajuisesti. Jos haluaa muutoksia, niitä on vaadittava. - - - Gákti 

väärinpäin on hiljaisen protestin merkki. Saamelaiset eivät ole pitäneet 

suurta meteliä kaltoin kohtelusta. Nykyinen sukupolvi on alkanut tuoda 

epäkohtia esille. (Ranta 2017.)  

 

 

Katson, että saamenpuvut tai niitä muistuttavat asut voivat saada poliittisia merkityksiä 

myös silloin, kun sitä käytetään ilmaisemaan uuslappalaisidentiteettejä. Nimityksellä 

uuslappalainen viittaan erilaisiin ryhmittymiin, jotka vaativat pääsyä Suomen 

Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Vaatimuksissa korostetaan erityisesti saamelaisten 

sukujuurten eli genealogisen jatkuvuuden merkitystä (Pääkkönen 2008: 292).   

 

Nimitystä uuslappalainen on käyttänyt (2008) esimerkiksi historiantutkija Erkki 

Pääkkönen. Myös muita nimityksiä on olemassa: tutkija Erika Sarivaara on tuonut 

julkisuuteen (2012) statuksettoman saamelaisen käsitteen, ja kansanedustaja Eeva-Maria 

Maijala kertoo identifioituvansa entisen Kemin-Lapin alueen metsäsaamelaisten tai 

metsälappalaisten ryhmään (Yle Sápmi 30.9.2015). Saamelaiskäräjien kanta 

saamelaismääritelmäkiistaan on selkeä: saamelaiskulttuuri ei elä tai siirry verenperintönä 

tai historiallisissa asiakirjalähteissä, vaan tärkeintä on yksilön yhteys elävään 

saamelaiskulttuuriin (Saamelaiskäräjät 2014a: 3, 7–8). 

 

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijalan metsäsaamelaista identiteettiä ilmaisevaa asua 

Linnan juhlissa 2016 voitaneen kuvailla identiteettijulistuksen lisäksi myös poliittiseksi 

kannanotoksi. Maijala puki päälleen puvun, jonka hän kertoi edustavan Kemin-Lapin 

alueen metsäsaamelaista pukukulttuuria (Aamulehti 7.12.2016). Haluan pukuvalintani 

kautta toimia esimerkkinä muillekin. Otetaan rohkeasti esille sukujemme vaatteet. Ollaan 

ylpeitä lappalaisista juuristamme, Maijala kuvaili.  
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Saamelainen käsityöntekijä Elli Maaret Helander suhtautui Maijalan pukuun Yle Sápmin 

haastattelussa (9.12.2017) varsin kriittisesti. Helanderin mukaan Maijalan puku on 

rikkonut saamenpuvun sukupuoleen ja käyttöoikeuteen liittyviä normeja:  

Mielestäni tuntui, että kyllä oli niin kuin pilkkaamassa saamelaisia, vaikka se oli 

sellainen saamenpuvun tapainen vaate. Tietenkin se oli niin kuin miehen 

saamenpuku, se oli vain vähän pidempi kuin sillä miehellä.  

 

 

2.4. Saamenpuvun hyväksikäyttö ja oikeudellisen suojan tarve  

 

Epäaitoja saamenpukuja hyödynnetään muun muassa matkailupalvelujen tuottamisessa 

ja mainonnassa (Nuorgam & Karhu 2010: 179). Suomalaisessa viihteessä voi törmätä 

humalaiseen, likaiseen ja huonohampaiseen saamelaishahmoon, jonka ulkoisen 

olomuodon oleellisia elementtejä on nimenomaan epäaito saamenpuku (Puuronen 2011: 

148).  Epäaitoja saamenpukuja ovat käyttäneet myös missit ja urheilijat: alppihiihtäjä 

Tanja Poutiainen juhli uransa päättymistä pilailupuodin epäaidossa saamenpuvussa 

vuonna 2014 ja missit Noora Hautakangas ja Susanna Laine ovat edustaneet Suomea 

saamenpukua muistuttavissa asuissa missikilpailuissa vuosina 2007 ja 2005 (Yle Sápmi 

1.12.2015). Epäaidon saamenpuvun käytön ”perinnettä” missikisoissa jatkanut Carola 

Miller on selittänyt pukuvalintaansa seuraavasti (Iltasanomat 1.12.2015):  

 

Puvusta löytyy kauniit värit ja siitä syntyy mielikuvia eksoottiseen Suomen 

Lapin luontoon, joten päädyin käyttämääni pukuun. 

 

Carola Miller on lausunnossaan melko onnistuneesti analysoinut, miksi epäaitoja 

saamenpukuja käytetään niin matkailussa kuin kansainvälisissä kauneuskilpailuissakin: 

saamelaiskulttuurin elementeillä luodaan nimittäin myyviä mielikuvia eksoottisesta 

pohjoisesta (Kugapi 2014: 68).  

 

Myös Euroviisuissa on vedottu saamelaiskulttuurin elementtien avulla luotuun 

pohjoiseen eksotiikkaan. Euroviisu-laulutapahtumaa tutkinut Mari Pajala kirjoittaa 

väitöstutkimuksessaan, että vähemmistökulttuurit, mukaan lukien saamelaisuus, 

tarjosivat Euroviisuissa mahdollisuuden esittää yleisölle kansallista erityisyyttä. Etnisten 

vähemmistöjen kulttuureihin viittaavia kappaleita olivat esimerkiksi kappaleet Joiku ja 
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Ruska, jotka esitettiin Suomen Euroviisu-karsinnoissa vuonna 1976. Samaa tyylisuuntaan 

kuului myös Lapponia-kappale, jolla Suomea edustettiin Euroviisuissa vuonna 1977. 

Saamelaiskulttuurin elementein maustettujen esitysten on kuvailtu tarjonneen yleisölle 

lappilaisromantiikkaa ja aimo annoksen Lapin eksotiikkaa. Eksotiikkaa tavoiteltiin muun 

muassa saamenpuvuista vaikutteita ottaneilla asuilla sekä joikuelementeillä. (Pajala 2006: 

219–223, 233.)  

 

Monet saamelaiset eivät hyväksy saamenpukujen tai muiden saamelaiskulttuurista 

otettujen elementtien hyötykäyttöä. Saamenkäsityöläinen ja duodji-tutkija Sigga-Marja 

Magga on katsonut epäaitojen saamenpukujen aiheuttamien reaktioiden olevan 

yhteydessä saamenpuvun normeihin: epäaidot, ei-saamelaisten käyttämät puvut laittavat 

totutut säännöt koetukselle ja samalla nostattavat normirintaman, jolla saamelaista 

pukuperinnettä pyritään puolustamaan. Pukukohut kertovat osaltaan saamenpuvun 

sosiaalisesta luonteesta: saamenpukua ei voi ottaa omakseen kuka tahansa eikä sitä voi 

myöskään muokata yhteisön normien ja tahdon vastaisesti. Liian rajusti muokattujen 

pukujen kommunikointivoima katoaa, jolloin puku lopettaa olemasta gákti, mááccuh tai 

pihttâz. (Magga 2014b: 7.)   

 

Normirikkomusten lisäksi epäaidon saamenpuvun käyttöä kritisoidaan saamelaisten 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen, historiaan ja oikeuksiin liittyvistä syistä. Runoilija, 

muusikko ja saamelaisaktivisti Niillas Holmberg arvelee saamelaisten voimakkaiden 

reaktioiden juontuvan assimilaatiohistoriasta. Holmberg toteaa, että aiemmin saamelaiset 

on opetettu häpeämään omaa kulttuuriaan valtaväestöön sulauttamisen kautta, minkä 

vuoksi saamenpukujen halpojen kopioiden kaupallistaminen voi tuntua absurdilta. 

Muusikko Ailu Valle vahvistaa näkemyksen: Tässä kummittelee koko ajan kolonisaation 

historia. Vallen mukaan voimakkaassa reagoinnissa näkyy myös se, että saamelaiset 

kokevat olevansa ahtaalla, ja saamelaisen elämäntavan tulevaisuus tuntuu epävarmalta. 

(Yle Uutiset 19.9.2016.) Saamenpukujen väärinkäyttö nähdään uhkana saamelaiselle 

kulttuurille.  

 

Tutkija Piia Nuorgamin mukaan duodjin saamelaisyhteisön ulkopuolisella 

hyödyntämisellä on haitallisia vaikutuksia itse käsityöhön, mutta myös 

saamelaiskulttuuriin kokonaisuudessaan. Hyötykäyttö heikentää perinteisen duodjin 

arvostusta, ohjaa taloudellisia hyötyjä muille kuin saamelaisille sekä vaikuttaa 
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negatiivisesti saamelaiseen identiteettiin ja itsekuvaan, koska saamelaiset esitetään 

epäaidon saamenkäsityön yhteydessä usein vanhanaikaisella, virheellisellä ja 

halventavalla tavalla. (Nuorgam & Karhu 210: 179–181.) 

 

Samoilla linjoilla on rasismitutkija Vesa Puuronen. Hänen mukaansa saamelaista 

folklorea hyödyntävät matkailupalvelut tuottavat virheellistä ja mustavalkoista kuvaa 

saamelaisista, jolloin saamelaisten todellinen elämä ja ongelmat ovat vaarassa jäädä 

eksotisoidun kuvan alle. Lisäksi viihteen luomat, viattomilta vaikuttavat mielikuvat ja 

pilkkaava huumori vahvistavat yksipuolisia, jo aiemmin syntyneitä käsityksiä 

saamelaisista esimerkiksi laiskoina juoppoina. (Puuronen 2011: 148.) 

 

Saamelaiset ovat antaneet saamenpuvun väärinkäytöstä palautetta muun muassa median 

välityksellä. Kuten oma aineistovalintani osoittaa, ns. pukukohut ylittävät Suomen 

kansallisen uutiskynnyksen toisinaan melko kepeästikin. Saamelaiskulttuurin eettisesti 

kestävää ja kulttuuria kunnioittava esittämistä edistääkseen Saamelaiskäräjät ja Lapin 

markkinointia ja viestintää edistävä House of Lapland ovat laatineet ohjeistuksen 

saamelaisten ja saamelaisuuden esittämisen periaatteista. Ohjeet on julkaistu vuonna 

2016. Ohjeistuksen keskeisimmät periaatteet ovat: 

 

1) Jos kuva esittää saamelaista, kuvassa tulee olla saamelainen. 

2) Jos kuvassa henkilöllä on saamenpuku päällään, puvun kantajan tulee 

olla saamelainen. 

3) Jos kuvassa on saamenpuku, puvun tulee olla aito saamenpuku. 

4) Jos kuvassa henkilöllä on saamenpuku päällään, puvun tulee olla puettu 

saamelaisen  tapaoikeuden mukaan.  

 

 

Saamenpuvun ja muun duodjin hyötykäyttöä on lähestytty myös oikeudellisesta 

näkökulmasta. Piia Nuorgamin mukaan saamelaiskulttuurin säilymisen ja kehittymisen 

kannalta on olennaista, että duodji saisi suojaa alkuperäiskansan kollektiivisena 

immateriaalioikeutena sekä kulttuurisena perusoikeutena (Nuorgam & Karhu 2010: 181). 

Myös Saamelaiskäräjät toteaa, että duodjia ja saamenpukua sen osana olisi suojattava 

oikeudellisesti taloudellista hyväksikäyttöä vastaan (Saamelaiskäräjät 2010: 11).  

 

Nuorgamin mukaan duodjin ja saamenpuvun oikeudellisen suojaa tukevat niin Suomen 

perustuslaki kuin monet kansainvälisoikeudelliset sopimuksetkin. Suomen perustuslaissa 
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saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan 

(Suomen perustuslaki 17 §). Kansainvälisistä sopimuksista keskeisiä ovat Yhdistyneiden 

kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus (KP-sopimus) sekä Kansainvälisen työjärjestön alkuperäis- ja 

heimokansoja koskeva yleissopimus ILO 169, jota Suomi ei ole ratifioinut. Henkisen 

omaisuuden oikeuksiin liittyvät lisäksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 

julistuksen artikla 27.2, jonka mukaan jokaisella on oikeus niiden henkisten ja 

aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, 

kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta sekä YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen 15. artikla, jossa vaaditaan 

sopimusvaltioita tunnustamaan jokaisen oikeus nauttia tieteellisten, kirjallisten tai 

taiteellisten tuotteidensa henkisille ja aineellisille eduille suodusta suojasta. Lisäksi 

YK:n Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus sisältää alkuperäiskansojen 

kulttuuriperintöä koskevia artikloja. (Nuorgam & Karhu 2010: 173–174.) Suomen valtio 

on lisäksi WIPO:n eli Maailman henkisen omaisuuden järjestön (World Intellectual 

Property Organisation) jäsen. Yhdistyneiden kansakuntien alla toimivan WIPO:n on 

tarkoitus edistää ja helpottaa henkisen omaisuuden suojelua kaikkialla maailmassa. 

(Saamelaiskäräjät 2014b).  
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3. SAAMENPUVUN OMISTAJUUS: KENELLE PUKU KUULUU? 

 

Aineistossani saamenpukua omivia puhetapoja ovat selkeimmin erilaiset 

omistajuusmäärittelyt, joiden avulla kyseenalaistetaan saamenpuvun asemaa 

saamelaisten kulttuuriperintönä. Saamenpuvun omistajuutta määritellään aineistossani 

alueellisena, kansallisvaltioihin sidottuna kysymyksenä, jolloin saamenpuku 

hahmotetaan lappilaiseksi kansallisasuksi ja sitä kautta osaksi suomalaista kulttuuria.  

Saamenpuvun saamelaiseen kulttuuriin ja etnisyyteen sidottu omistajuus 

kyseenalaistetaan myös tasa-arvon ja yksilönvapauden puhetavan kautta, joka korostaa 

yksilön oikeutta pukeutua mihin tahansa – myös saamenpukuun. Omistajuusmäärittelyjen 

kautta saamenpuku tulee määritellyksi ennen kaikkea oikeudellisena kysymyksenä.  

 

3.1. Saamelaiset ovat suomalaisia: alue- ja valtioperustainen puhetapa  

 

Alueeseen sidotun omistajuuden puhetapa tulee esille muun muassa 

esimerkkikommenteissa 1 ja 2:   

 

(1) Sehän on lapin puku eikö se kuulu meille kaikille.  

 

(2) Lappilaisten ei pitäisi hermostua siitä, että tytöllä on yllään kevennetty 

lapinpukutyyppinen asu. Kuumassa ei voisi olla aidossa puvussa tv-

lamppujen valossa. Puvussa on Lapin värejä ja tyylittelyä. Eivät sikäläiset 

tiedä, millainen aidon puvun tulee olla ja näinollen puku kuvastaa, ei esitä, 

Suomen pohjoisinta osaa. 

 

Esimerkeissä 1 ja 2 saamenpuvun omistajuusoikeus perustuu alueellisiin seikkoihin, mikä 

näkyy muun muassa saamenpuvuille annetuissa nimityksissä. Missin epäaitoa 

saamenpukua nimitetään kommentissa 2 lapinpukutyyppiseksi asuksi ja kommentissa 1 

lapin puvuksi. Kommentin nimitys lapin puku voi olla yhdyssanavirheinen muunnos 

lapinpuvusta, joka sinänsä on saamelaistenkin käyttämä termi. Nimitys voi kuitenkin 

viitata myös siihen, että saamenpukua merkityksellistetään selkeästi Lapin alueen 

pukuna, mikä tuo puvun alueellisuutta esiin vielä lapinpukuakin selkeämmin. Vaikka 

lapinpuku on saamelaistenkin käyttämä nimitys, se kuitenkin selkeästi viittaa 

saamenpukua selvemmin tiettyyn alueeseen ja antaa näin viitteitä puvun 

aluesidonnaisuudesta omistajuudesta. Kommenteissa 1 ja 2 aluesidonnaisuutta 



 

40 
 

vahvistetaan myös muilla tavoin: loukkaantuneille saamelaisille annetaan kommentissa 2 

nimitys lappilaiset ja kommentissa 1 lapin puvun kerrotaan kuuluvan meille kaikille. 

Tulkitsen, että kommentin 1 lausumalla kuuluu meille kaikille viitataan todennäköisesti 

Lapissa asuviin ihmisiin.  

 

Esimerkkikommenteista 1 ja 2 voi päätellä, että saamenpuvusta käytetty termi lapinpuku 

saattaa olla harhaanjohtava. Saamelaiset mieltävät saamenpuvun omaksi 

kulttuuriperinnökseen, etnisyyteen ja saamelaiseen kulttuuriin sidotuksi symboliksi, 

jonka käyttö ei välttämättä ole sidottua siihen, missä ihminen on syntynyt tai kasvanut. 

Harhaanjohtavuuteen saattavat vaikuttaa myös saamenpuvun lähikäsitteet, jotka eivät 

välttämättä ole kaikille tuttuja: Mitä lappalainen tarkoittaa, ja onko se eri asia kuin 

lappilainen? Ketkä sitten ovat saamelaisia? Kenelle näistä ryhmistä lapinpuku siis 

kuuluu? On mahdollista, että saamenpukuun perehtymätön yhdistää lapinpuku-

nimityksen nimenomaan lappilaisten ryhmään ja Lapin alueeseen.  

 

Vähemmistöjen mediajulkisuutta tutkinut Sari Pietikäinen toteaa (2002: 26) seuraavaa: 

Etnisten ryhmien nimet voivat olla myös poliittisen kamppailun kohde ja identiteettien 

rakentamisen väline. Näen samansuuntaisen ilmiön syntymisen mahdollisuuden myös 

saamenpuvuille annetuissa nimityksissä. Kysymys siitä, nimitetäänkö saamenpukua 

saamenpuvuksi vai lapinpuvuksi, voi muodostua hyvinkin identiteettipoliittiseksi 

kamppailuksi.  

 

Seuraavissa esimerkeissä alueeseen sidottua omistajuutta ilmaistaan Suomen 

kansallispukujen normien kautta:  

 

(3) Miksi saamenpuku olisi erilainen suhteessa muihin pukuihin? Miksi 

saamelaiset myyvät käsitöitään jos niitä ei saa käyttää?  

 

(4) Millä tapaa Saamelaisasu eroaa muiden läänien kansallisasuista? Missi 

voi pukea päälleen mitä vaan ja ketään ei oikeasti kiinnosta. 

 

 (5) Suomessa on paljon muinaispukuja ja kansallispukuja. Voiko 

savolainen pukea hämäläisen puvun päälleen tai toisinpäin? Entä Suomeen 

muuttanut tai Suomessa syntynyt värikkäät juuret omaava henkilö? 

Käyttääkö hän vanhempiensa kotimaan pukua jossa ei ole koskaan käynyt 

vai Suomen kansallispukua koska hän on syntynyt Suomessa? 
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(6) Eikö se Lappi kuulu suomeen????? Sillä perusteella missinkin luulisi 

saavan käyttää suomen perinne pukua! Vai saako maakuntapukujakin 

käyttää vain ihmiset jotka ovat sieltä syntyjään. Omituista nipotusta!!! 

 

Esimerkkikommenteissa 3, 4 ja 5 saamenpuku ja saamelaisasu rinnastetaan muihin 

pukuihin tai muiden läänien kansallispukuihin. Kommentissa 6 saamenpukua puhutellaan 

Suomen perinnepuvuksi. Saamenpukuun heijastellaan siis Suomen kansallispukujen 

normeja, jolloin saamenpuvun käyttöä ei siis nähdä etnisyyteen sidottuna, vaan Suomen 

kansallispukujen normien kautta joustavana, osittain maakuntasidonnaisena 

kysymyksenä.  

 

Kansallispukukeskuksen verkkosivujen mukaan Suomen kansallispuku valitaan 

perinteet huomioon ottaen, ensisijaisesti oman tai suvun kotiseudun tai synnyinseudun 

mukaan mutta myös muiden perusteiden tai mieltymysten mukaan. Omien mieltymysten 

huomiointi tuo pukuvalintaan vapauksia, eikä itselle ”vieraan” maakunnan puvun 

käyttäminenkään ole kiellettyä. Suomen kansallispukuja voivat esiintymisasuinaan 

käyttää myös kansantanssi- ja pelimanniryhmät. (Kansallispukukeskus 2010; Holst 2011: 

41.) 

 

Suomen kansallispukujen käyttö on siis pitkälti maakunnasta riippuvaa, mutta silti 

jokseenkin vapaata, sillä minkä tahansa alueen pukua voi käyttää, vaikkei maakuntaan 

olisikaan sidoksia. Esimerkkikommenteissa Suomen kansallispukujen normeja 

venytetään siis koskemaan myös saamenpukuja, joiden käyttö ei kuitenkaan rajoitu 

pelkästään Suomen valtion sisään tai ole muutenkaan Suomeen tai suomalaiseen 

kulttuuriin sidottua. Tämän vuoksi Suomen kansallispukujen normien heijastaminen 

saamenpukuja koskevaksi aiheuttaa eräänlaisen normijärjestelmien törmäyksen: 

saamenpuvun muotoon ja käyttöön vaikuttavat saamelaisen tapaoikeuden 

institutionalisoituneet normit, mutta aineistossani saamenpukua määritellään Suomen 

kansallispukujen normien kautta. Määrittelemällä saamenpukua Suomen 

kansallispukujen normien piiriin pukua viedään samalla kauemmaksi saamelaisesta 

yhteisöstä, osaksi suomalaista kulttuuria.  

 

Mistä sitten johtuu, että saamenpuku merkityksellistetään aineistossani usein alueellisen 

omistajuuden ja Suomen kansallispukujen aluesidonnaisten käyttönormien mukaan, 
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vaikka saamenpuvuilla on omat, saamelaiseen kulttuuriin sidotut norminsa? Seuraava 

esimerkit antavat vastauksen kysymykseen ja tiivistävät samalla puhetavan pääsisällön:  

 

(7) Voi hyvää päivää, pitääkö joka asiasta jonkun loukkaantua, olisivat 

ylpeitä että Carola edustaa tyylillä myös saamelaisia, eikö hekin ole 

suomalaisia? Carola on koko Suomen kaunis edustaja josta voimme olla 

vain otettuja. 

 

(8) Niin, saamelaisten pitäisi ymmärtää, että me etelä-suomalaiset emme 

välttämättä ymmärrä tätä kulttuurisena ryöstönä, vaan olemme täällä etelä-

rannikolla yhtä ylpeitä meidän erilaisesta saamelaisesta kulttuurista jota 

haluamme esitellä maailmalla. 

 

(9) Toisaalta saamelaisesten tulisi myös ymmärtää ,että ko. kulttuuria 

halutaan tuoda esille maailmalla osana suomalaisuutta ja pohjoista 

kulttuuria, mutta kieltämättä tämä vääränlainen feikkipuku on väärä tapa 

tehdä se. 

 

(10) Tärkeintä on että tuomme omaa kulttuuriamme esiin ja on aivan sama 

onko missi lapista tai ei. Missi markkinoi suomea ja lappia. Tämä tässä on 

olelliista. Keskieuroopassa kuljetaan tirolilaispuvut päällä vaikkei tirolin 

alueelta edes olla, no niin kulkee suomalaisetkin oktoberfest tunnelmissa 

suomessa. Tämäkö on meidän kulttuuria. Älkööt kukaan suomalainen 

olipa hän mistäpäin suomea tahansa estä ketään tuomaan kulttuuriamme 

esiin.  

 

Esimerkeissä saamelaiset tai saamelainen kulttuuri merkityksellistetään hyvin suoraan 

suomalaisina ja osana suomalaista kulttuuripiiriä. Ajatusmallin mukaan on suomalaisten 

oikeus edustaa vähemmistöään ja näin ollen päättää myös siitä, miten saamenpukua 

saadaan tai ei saada käyttää. Saamelaisten ja saamelaisen kulttuurin määritteleminen 

osaksi suomalaisuutta tapahtuu kategorisoinnin avulla, jota voi lähteä avaamaan 

kysymällä, ketkä ovat meitä ja kenet lasketaan heihin kuuluviksi. Kommenteissa 

suomalaiset eli me muodostavat saamelaiseen kulttuuriin tai saamelaisiin eli heihin 

omistussuhteen, jossa saamelainen kulttuuri ja saamelaiset näyttäytyvät alistettuina ja 

omistettuina. On selvää, ettei saamelaista kulttuuria nähdä itsenäisenä, suomalaisuudesta 

erillisenä kulttuurina, koska sen esitteleminenkin nähdään suomalaisten oikeutena. 

Alueeseen sidotun omistajuuden puhetavassa saamelaisia ei hahmoteta erilliseksi 

kansaksi, vaan taustalla elää ajatus siitä, että saamelaiset ovat osa Suomea, suomalaisuutta 

ja suomalaista kulttuuria.  
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Alue- ja kansallisvaltiosidonnaisessa puhetavassa toistuvat Seija Tuulentien väitöskirjan 

(2001) tutkimustulokset. Tuulentie toteaa, että saamelaisten oikeuksiin liittyvässä 

keskustelussa saamelaisväestö merkityksellistetään me-puheen kautta suomalaisuuden 

erityispiirteeksi ja eräänlaiseksi resurssiksi sen sijaan, että saamelaisista puhuttaisiin 

omana kansanaan. Suomalaiset esitetään holhoajina ja saamelaiset holhottuina. Me-

pronominin avulla luodaan yhteisyyttä ja samanmielisyyttä. Liittämällä saamelaiset 

suomen kansalaisuuden kategoriaan häivytetään ja piilotetaan saamelaisuuden ja 

suomalaisuuden eroja. Tuulentien mukaan me-retoriikkaa käytettiin puheissa, jotka olivat 

saamelaisten asemaa ymmärtäviä, ja eräänlainen kulttuuria ylistävä sävy on nähtävillä 

myös esimerkkikommenteissa 8 ja 9. (Tuulentie 2001: 172–175, 268.)  Saamelaisuudesta 

ollaan siis ylpeitä ainakin silloin, kun saamelainen kulttuuri hahmotetaan suomalaisuuden 

erityispiirteenä.  

 

Tuulentie kirjoittaa, että saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa 

kansallisvaltio toimii keskustelun kiinnekohtana, johon tarttuvat viranomaiset, valtiolliset 

organisaatiot, kansanedustajat sekä pohjoisen paikallis- ja maakuntatason suomalaiset 

päättäjät. Esimerkiksi saamelaisten valtion rajat ylittävistä yhteyksistä ei juuri puhuta. 

(Tuulentie 2001: 245.)  Kansallisvaltio ja kansallisvaltion sisäiset alueet, kuten Lappi, 

ovat kiinnekohta myös oman aineistoni alue- ja kansallisvaltiosidonnaisessa puhetavassa. 

Kansallisvaltio on puhetavassa tekijä, joka loppujen lopuksi määrittelee saamenpuvun 

oikeanlaisen käytön. Puhetavassa heijastuu kansallisvaltiopainotteisuuden kautta 

nationalistinen henki, jossa korostuu valtion sisällä asuvan kansan samuus ja yhtenäisyys. 

Sitä, että saamelaiset ovat neljän valtion alueella asuva kansa, ei oteta huomioon.  

 

Alue- ja kansallisvaltiosidonnaisen omistajuuden puhetavan avulla saamenpukua 

yritetään siis viedä pois saamelaisen kulttuurin piiristä. Puhetavan avulla 

kyseenalaistetaan saamenpuvun asema osana saamelaista kulttuuriperintöä, minkä vuoksi 

määrittelen sen saamelaista kulttuuria omivaksi puhetavaksi. Alue- ja 

kansallisvaltiosidonnainen puhetapa tulee ilmi esimerkiksi saamenpuvun nimityksissä: 

aineistossa esiintyviä muotoja ovat sekä lapinpuku että Lapin puku. Lappiin viittaavat 

nimitykset voivat aineistoni perusteella aiheuttaa sekaannuksia tai vahvistaa 

saamenpukuun liittyviä vääriä luuloja, sillä niitä käytetään toisinaan perustelemaan 

saamenpuvun aluesidonnaista omistajuutta.  
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Alue- ja kansallisvaltiosidonnaisessa puhetavassa saamenpukua verrataan Suomen 

kansallispukuihin. Saamenpukua katsotaan Suomen kansallispukujen aluesidonnaisten 

käyttönormien näkökulmasta, vaikka saamenpuku noudattaa omaa, saamelaiseen 

kulttuuriin sidottua normijärjestelmäänsä. Suomen kansallispukujen normien avulla 

saamenpuvun käytöstä yritetään tehdä aluesidonnaista kysymystä. Aineistoni tukema 

johtopäätös on, että alue- ja kansallisvaltiosidonnaisen puhetavan taustalla on loppujen 

lopuksi kysymys siitä, millaisia merkityksiä saamelaisuudelle annetaan: saamelaisia ei 

katsota omaksi, suomalaisesta kulttuurista erilliseksi kansakseen, vaan pikemminkin 

osaksi suomalaista kulttuuria ja Suomen kansallisvaltiota, jolloin Suomen 

kansallispukujen normien oletetaan pätevän myös saamenpukuun. Alue- ja 

kansallisvaltiosidonnaiselle puhetavalle saamelainen, kansallisvaltioiden rajat ylittävä 

kansadiskurssi on selvästi tuntematon, ja pukuoikeuskeskustelun kiinnepisteenä toimiikin 

Suomen kansallisvaltio.  

 

 

3.2. Saamenpuku kuuluu kaikille: yksilönvapauden ja tasa-arvon puhetapa  

 

Saamenpuvun asema yksinomaan saamelaisten kulttuuriperintönä kyseenalaistetaan 

aineistossani myös yksilönvapauden ja tasa-arvon puhetavan kautta:  

 

(11) "Helander muistuttaa, että saamelaisten kansallispukua saavat käyttää 

vain saamelaiset tai heidän puolisonsa." Se laki, tai asetus, jonka mukaan 

asia on noin? Tietääkseni Suomessa ihan jokainen voi pitää mitä asua lystää 

ja jokaisella on myöskin oikeus siitä johtuvaan mielipahaan. 

 

 (12) Tyhjää höpinää niin aidon kuin epäaidonkin saamenpuvun saa vetää 

päälleen kuka tahansa, sitä ei mikään laki kiellä eivätkä saamelaisten 

märinät ole mikään laki jota pitäisi noudattaa, vaikka he niin uskovatkin. 

 

 (13) Kyllä saamelaispukua voi käyttää kuka tahansa, milloin tahansa! 

 

Esimerkeissä 12 ja 13 yksilönvapauden puhetapaa tuodaan esiin kertomalla, että 

saamenpukua voi käyttää kuka tahansa. Esimerkin 11 mukaan ihan jokainen voi pitää 

mitä asua lystää. Pukeutumisen rajoittamista ei siis nähdä hyväksyttävänä, vaan 

jokaisella yksilöllä tulisi olla oikeus pukeutua haluamallaan tavalla. Yksilönvapaus 
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nähdään puhetavassa tärkeämpänä kuin vähemmistöjen, tässä tapauksessa saamelaisten, 

kollektiiviset oikeudet. Esimerkkikommenteista välittyy lisäksi ajatustapa, jonka mukaan 

kaikilla yksilöillä tulee olla tasavertainen oikeus pukeutua saamenpukuun. Puhetavan 

taustalla vaikuttaa yksilönvapauden aatteen lisäksi siis selkeästi myös tasa-arvoideologia, 

jonka mukaan jokaisella yksilöllä tulisi olla täsmälleen samat oikeudet ja velvollisuudet.  

 

Tasa-arvodiskurssi nousee esiin myös Seija Tuulentien väitöskirjan 

saamelaisoikeuskeskusteluissa. Tuulentie tuo esiin, että tasa-arvon korostamisessa on 

todennäköisesti kyse läntiseen maailmaan juurtuneesta yhtenäisyyttä ja yhtäläisyyttä 

painottavasta ajattelutavasta, joka periaatteita ovat yksilöiden yhtäläiset mahdollisuudet 

sekä luokkaerojen kaventaminen. Tasa-arvon puhetavan vastaparina voi pitää 

oikeudenmukaisuuden diskurssia, joka liittyy näkemykseen ryhmäsidonnaisista 

oikeuksista ja epäkohtien poistamisesta. Pohjoismaisissa valtioissa tasa-arvo on tärkeä 

tavoite: eriarvoisuutta halutaan välttää ja demokratiaa pidetään itsestään selvänä arvona. 

(Tuulentie 2001: 249–250, 252; Thuen 1995: 55–81.) 

 

Tasa-arvo on monitulkintainen käsite, ja Tuulentien aineistossa sitä käytetään eri tavoin. 

Omassa aineistossani argumentoidaan tavalla, joka tulkitsee tasa-arvon nimenomaan 

valtion yksilöjäsenten tasa-arvoksi. Kulttuurisia eroja ei tässä tasa-arvokäsityksessä tulisi 

ottaa huomioon, vaan tasa-arvo toimii samalla tavalla kaikilla sukupuoleen, kulttuuriin, 

rotuun tai muihin ominaisuuksiin katsomatta. Oikeuden tulee olla kaikille sama, jolloin 

erityisyyksiltä suljetaan silmät ja ollaan, kuin niitä ei olisikaan. Tulkintatapaan kuuluu 

myös oletus siitä, että valtio on toimissaan neutraali. Michael Walzerin mukaan kyseinen 

tasa-arvoargumentti on vain eräs tulkinta liberalistisesta periaatteesta, joka on sitoutunut 

tiukasti puolustamaan yksilöllisiä oikeuksia ja neutraalia valtiota, jolla ei ole 

kollektiivisia tavoitteita kansalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden turvaamisen lisäksi. 

(Tuulentie 2001: 249–250, 252–253; Walzer 1992: 99; Haatanen 2000: 160–161.)  

 

Kun saamenpuvun omistajuusoikeusmäärittelyssä korostuu valtion yksilöjäsenten 

etnisyydestä riippumaton tasa-arvo, saamenpuku hahmottuu kulttuurisena 

erityisoikeutena sekä tasa-arvon rikkojana. Yksilön vapauksia puolustetaan aineistossani 

paikoin hyvinkin suurella varmuudella, joka ei jätä sijaa vastalauseille: Kyllä 

saamelaispukua voi käyttää kuka tahansa, milloin tahansa!  
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Saamenpuku ei kuitenkaan todennäköisesti ole kovin monelle suomalaiselle läheskään 

niin tärkeä kulttuurinen elementti kuin saamelaisille yleensä, jolloin saamenpuvun vapaan 

käytön puolustaminen voi näyttäytyä myös hieman erikoisessa valossa: miksi asialla 

ylipäätään on valtaväestölle niin suuri merkitys? Mielenkiinto voi liittyä nimenomaan 

saamenpuvun symboliarvoon yksilönvapauden ja tasa-arvon rajoittajana. Tätä kautta 

saamelaisten totutut kategoriat alkavat paikoin häilyä: saamelaiset asemoidaan usein 

sorrettujen kategoriaan, mutta yksilönvapauden ja tasa-arvon puhetavassa orastaa 

kategorisointi, jossa saamelaiset ovat sortajia, eivät sorrettuja:  

 

(14) Eikö ole hieman rasistista, jos saamelaispukua ei saa muut käyttää? 

 

(15) Miten kukaan voi kieltää ihmistä pitämästä jotain vaatetta? Saamen 

puku on kaunis ja eksoottinen, itsekkin voisin laittaa johonkin tilaisuuteen. 

 

Esimerkissä 14 saamelaisten asemointi sortajan kategoriaan on selkeä. Esimerkki 15 

kuvaa kuitenkin paremmin kyseisen kategorisoinnin yleisiä ominaispiirteitä: saamelaisia 

ei aineistossa määritellä rasisteiksi, mutta saamelaisten reagointi nähdään kieltämisenä ja 

rajoittamisena, ei esimerkiksi kulttuuristen oikeuksien puolustamisena. Saamelaisten 

asemointi hallitsevan, kontrolloivan ja rajoittavan osapuolen kategoriaan orastaa myös 

alue- ja kansallisvaltioperustaisen omistajuuden puhetavassa, missä saamenpuvun käytön 

rajoittaminen mielletään yksittäisissä kommenteissa paikallisten eli lappilaisten oikeuksia 

rajoittavaksi toiminnaksi.  

 

Vaikka saamelaisten asemointi jonkinlaisen sortajien asemaan ei tule eksplisiittisesti esiin 

kovinkaan usein, puhetapojen toimijoiden laajempi tarkastelu osoittaa, että epäaidon 

saamenpuvun käyttöön puuttuminen nähdään nimenomaan rajoittamisena ja 

kieltämisenä, mikä asettaa saamelaiset kontrolloivan osapuolen asemaan. Myös Seija 

Tuulentie toteaa, että saamelaisten oikeuksista keskusteltaessa ryhmäkategorioita 

muotoillaan käyttötarpeen mukaan. Vähemmistöoikeuksista puhuttaessa saamelaisista 

tulee yhtä helposti sortajia kuin suomalaisista sorrettuja. (Tuulentie 2001: 269.) 

Asemoimalla saamelaiset sortajien asemaan saamenpukua samalla omitaan: 

saamenpuvun käytön rajoittaminen loukkaa puhetavan mukaan nimenomaan 

valtaväestön oikeuksia, mikä tarkoittaa, että saamenpuvun käyttö nähdään saamelaisten 

oikeuden sijaan valtaväestön oikeutena.  
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Yksilönvapauden ja tasa-arvon puhetapa aktivoituu myös esimerkkikommenteissa 16 ja 

17:  

 

(16) Suomessa jokaisella on oikeus pukeutua niinkuin itse haluaa. Tietysti 

pois sulkien viralliset virkapuvut. Sitten tietysti on nuo esim. natsi, ku-klux-

klan ym. sellaiset asut jotka voidaan katsoa provosoiviksi tai 

kiihottamiseksi jotain kansaryhmää vastaan, mutta tietääkseni niistäkään ei 

ole mitään suoranaista kieltolakia. 

 

(17) Onhan tuo nyt vähän epäloogista herkkähipiäisyyttä. Valitetaan että 

puku ei ole ollenkaan oikeanlainen saamelaispuku. Mutta samaan 

hengenvetoon sanotaan, että oikeaa saamelaispukua missi ei saisi 

käyttääkään kun ei kerran ole aito saamelainen. Mutta ei sitten saisi käyttää 

saamelaisvaikutteista ei-aitoa pukuakaan? Että mitä sitä sitten saa 

ylipäätään käyttää? Onko saamelaisilla joku yksinoikeus tietynlaisiin 

koristeraitoihin? Perustuuko se johonkin mallisuojaan, lakiin tai 

asetukseen? 

 

Kommentissa 16 yksilönvapautta ja tasa-arvoa korostetaan toteamalla, että Suomessa 

jokaisella on oikeus pukeutua niin kuin itse haluaa. Kommentissa 17 yksilönvapauden ja 

tasa-arvon puhetapa ei näy yhtä eksplisiittisesti, mutta saamelaisten vaatimus pukujensa 

käytön rajoittamiseen määritellään kohtuuttomaksi kysymällä Entä mitä sitä sitten saa 

ylipäätään käyttää? Esimerkkikommenteissa 16 ja 17 (kuten myös kommenteissa 11 ja 

12) yksilön pukeutumisvapautta perustellaan lailla: koska saamenpuvun käytön kieltoa ei 

ole kirjattu Suomen lakeihin, on puvun oikeanlaisen käytön vaatiminen perusteetonta. 

Suomen valtion lait asetetaan siis saamelaisen kulttuurin pukeutumisnormien yläpuolelle. 

Valtio nähdään saamenpukua määrittelevänä auktoriteettina.  Saamelaisten omia tapoja 

ja perinteitä ei puhetavassa tunnusteta tai kunnioiteta, ja niinpä myös yksilönvapauden ja 

tasa-arvon puhetapaan heijastuu se, että saamelaiset nähdään suomalaisuuden 

erityispiirteenä ja resurssina – ei omana kansanaan. Puhetavassa saamen kansan 

itsemääräämisoikeus törmää yhteen Suomen kansallisvaltion kirjoitettuihin lakeihin 

perustuvan oikeuskäsityksen kanssa, mikä johtaa hyvinkin erilaisiin käsityksiin 

saamenpuvun asianmukaisesta käytöstä.  

 

Yksilönvapauden ja tasa-arvon puhetavassa korostetaan siis yksilöiden vapauksia sekä 

tasa-arvoideologiaa. Yksilön vapaudet mielletään tärkeämmiksi kuin vähemmistöjen 

kollektiiviset oikeudet kulttuuriperintöönsä. Tasa-arvoideologian mukaisesti jokaisella 
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yksilöllä tulisi olla tasavertainen oikeus pukea saamenpuku ylleen. Voidaan todeta, että 

yksilönvapautta ja tasa-arvoa korostava puhetapa perustuu pitkälti myös Suomen 

kansallisvaltion oikeuskäsityksiin, eikä saamelaiseen tapaoikeuteen perustuvien 

pukeutumisnormien näkemystä saamenpuvun käytöstä tunnisteta tai tunnusteta. 

Saamenpuku nähdään siis alisteisena Suomen laeille ja oikeuskäsityksille. Tällä tavalla 

saamenpukua viedään kauemmaksi saamelaisen kulttuurin piiristä, mikä tekee 

puhetavasta kulttuuria omivan.  

 

Koska saamelaisten itsemääräämisoikeutta ei yksilönvapauden ja tasa-arvon puhetavassa 

tunneta tai tunnusteta, voidaan todeta, ettei saamelaisia mielletä erilliseksi kansaksi vai 

pikemminkin osaksi suomalaista kulttuuria. Puhetavassa ei näytetä hyväksyvän, että 

saamenpuvun käyttöön liittyisi suomalaisesta kulttuurista erillisiä ja poikkeavia normeja 

ja oikeuskäsityksiä. On mahdollista, että tämä on osasyynä siihen, miksi epäaidon 

saamenpuvun käyttö puhututtaa: Saamelaiset kokevat epäaidon saamenpuvun 

loukkaavan itsemääräämisoikeuttaan ja reagoivat korostamalla omaa kulttuurista 

määräysvaltaansa sekä saamelaisen kulttuurin erillisyyttä. Kun saamelaiset vaativat 

itselleen puvun eksklusiivista käyttöoikeutta ja näin korostavat suomalaisen ja 

saamelaisen kulttuurin eroja, suomalaisten ennakkokäsitykset saamelaisista osana 

Suomen valtiota ja suomalaista kulttuuripiiriä kyseenalaistuvat. Tämä motivoi 

valtaväestöä korostamaan saamelaisuutta suomalaisen kulttuurin osana sekä saamelaisia 

osana Suomen kansaa.  

 

 

3.3. Ei mikään Lapin vaate: saamelaisten erillisyyttä korostava vastadiskurssi 

 

Alueeseen ja kansallisvaltioon sidotun omistajuuden sekä yksilönvapauksia ja tasa-arvoa 

korostavien puhetapojen vastadiskurssina toimii puhetapa, joka korostaa saamenpuvun 

etnisyyteen sidottua omistajuutta sekä saamelaisen kulttuurin erillisyyttä ja itsenäisyyttä. 

Puhetapa aktivoituu muun muassa kommenteissa 18 ja 19:  

 

(18) Huomioithan, että saamelaisten kansallisasua eivät pidä "lappilaiset", 

joka on pilkkanimi, vaan saamelaiset, joiden kulttuuriin gákti kuuluu.  
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(19) Mikä on "lapin vaate"? Mielestäni nyt keskustellaan saamelaisten 

kansallisasusta/gáktistä, joka on osa saamelaista perinnettä. Mielestäni 

kenelläkään ei saamelaisella ei ole oikeutta pukea kyseistä pukua päälle, 

koska ei ymmärrä puvun alkuperää ja kauneutta. 

 

Kommenteissa omistajuutta määritellään puhetavassa saamelaisen kulttuurin ja 

saamelaisten perinteiden kautta, jolloin omistajuus on sidoksissa yksilöiden etnisyyteen. 

Kommenteissa saamenpuku määritellään saamelaiseen kulttuuriin ja perinteisiin 

kuuluvaksi kansallisasuksi. Kommentissa 19 todetaan suoraan, että kenelläkään ei-

saamelaisella ei ole oikeutta pukea kyseistä pukua päälle. Saamenpuku sidotaan 

etnisyyteen, ja sen aluesidonnaisuus kiistetään: saamenpukua eivät kommentin 18 

mukaan käytä lappilaiset, vaan saamelaiset, ja nimitys lapin vaate hylätään siksi 

epäsopivana.  

 

Saamenpuku merkityksellistetään vahvasti etnisyyteen sidotuksi ja saamelaiseen 

kulttuuriin kuuluvana. Muut kuin saamelaiset eivät kommentin 19 mukaan puvun 

alkuperää ja kauneutta, mikä kertoo, ettei saamenpuku ole pelkkä vaate: sen kauneus ei 

perustu tiukasti ainoastaan ulkoisiin seikkoihin, vaan kumpuaa puvun kantamasta 

kulttuurista. Kommenttien 18 ja 19 omistajuusmäärittelyssä vaikutetaan nojaavan 

saamelaiseen tapaoikeuteen pohjautuviin normeihin, joiden mukaan saamenpuku kuuluu 

saamelaisille sekä saamelaisten puolisoille.  

 

Saamelaisia pukeutumisnormeja kunnioitetaan ja etnisyysperustaista omistajuutta tuetaan 

myös kommenteissa 20, 21 ja 22. Kommenteista tulee mielestäni esiin myös se, ettei 

normeja välttämättä juuri tunneta tai tunnisteta, mutta silti niitä halutaan kunnioittaa ja 

ymmärtää: 

 

(20) Olen kerran nähnyt aidon Saamelaisen puvun, mutta sitähän ei kai voi 

käyttää jos ei ole sukujuuriltaan Saamelainen.  

 

(21) Samaa mieltä edellisen kanssa, oikeilla saamepuvuilla on alueeseen, 

sukuun jne. liittyvä merkitys, pilapuodista ostetun puvun käyttäminen 

kertoo ennen kaikkea tietämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä 

perehtyä asiaan. En edes ymmärrä miksi valitset saamepukua muistuttavan 

asun, et itse kuitenkaan taida olla saamelainen? 
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(22) Mä en nyt usko tätä keskustelua todeksi, pitäisi olla kaikille aikuisille 

ihmisille ihan itsestään selvää, että saamenpuku kuuluu vain saamelaisille. 

Muilla ei ole mitään syytä käyttää sitä, edes ja varsinkaan missikisoissa. 

 

Keskeistä edellisissä esimerkkikommenteissa on saamenpuvun normien kunnioittamisen 

ja etnisyysperustaisen omistajuuden tukemisen lisäksi myös se, että niidenkin perusteella 

nimitys saamenpuku tuntuu olevan sidoksissa tietynlaiseen saamelaisdiskurssiin. 

Vaikuttaa siltä, nimitystä saamenpuku käytetään aineistossani useammin niissä 

puhetavoissa, joissa jollain tavalla korostetaan saamelaisten erillisyyttä ja itsenäisyyttä tai 

vastustetaan epäaidon saamenpuvun käyttöä. Vielä tarkempana sääntönä tuntuu toimivan 

kuitenkin se, ettei kyseisissä puhetavoissa kovinkaan paljon käytetä nimitystä lapinpuku. 

Nimityksiä lapinpuku ja Lapin puku käytetään sen sijaan jopa argumentteina saamelaisen 

tapaoikeuden vastaisissa omistajuusmäärittelyissä: kyseisillä nimityksillä perustellaan 

esimerkiksi saamenpuvun kuulumista Lappiin ja tätä kautta kaikille lappilaisille tai 

suomalaisille. Sanaston valinta on merkityksellistä, ja nimityksiin helppo tiivistää 

tarpeelliseksi katsottu informaatioa. Nimitys voi herättää eloon kokonaisen diskurssin. 

(Fairclough 1997: 42; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 71–72.) 

 

Saamenpuku merkityksellistetään saamelaisille kuuluvaksi myös kommenteissa 23, 24 ja 

25:  

 

(23) Miksi ei-saamelaisen missin pitää ylipäätään edustaa saamelaisasussa? 

Kyllä asioilla on herkkyyksiä, varsinkin kun ne liittyvät ihmisen 

identiteetttiin. En minä etkä sinäkään kulje kaduilla romaniasussa, miksi 

jonkun missin pitäisi kulkea saamelaisasussa? 

 

(24) Tuo ei ole mikään vastaus. - Jäljelle jää kysymys, miksi esim. minun 

olisi fiksua ei-romanina tai ei-saamelaisena laittaa esimerkiksi juhliin 

saamelaisasu tai romaniasu. Siis: miksi? Minusta ei missään nimessä pidä. 

 

(25) Mitä mieltä mikael olisi jos laittaisi mustalaispuvun. Tai mitä mieltä 

mustalaiset olisi. En tiiä en ehkä itse kehtaisi mennä se päällä julkisesti kun 

en mustalainen ole. Ehkä aake kalliala voisi mutta no vitsillä vitsillä. 

 

 

Kommentissa 23 jo nimitys saamelaisasu viittaa siihen, että puvun omistajuus 

määritellään etnisin mittarein. Kommentissa toistuu myös käsitys siitä, ettei puku ole 
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pelkkä vaate, vaan sillä on tiukka yhteys ihmisen identiteettiin. Molemmissa 

esimerkkikommenteissa saamenpuvun etnisiin syihin perustuvaa omistajuussuhdetta 

perustellaan vertaamalla saamenpukua romanien kansanpukuun.  

 

Romanien pukuja ei Suomessa ole samalla tavalla hyödynnetty kuin saamenpukuja. Syitä 

voi olla monia. Romaneihin liitetty stigma on todennäköisesti vahvempi kuin 

saamelaisiin liitetty. Esimerkiksi media painottaa usein sosiaalisten ongelmien 

näkökulmaa romaneista kirjoittaessaan (Tuulentie 2001: 70). Saamelaisiin liitetään 

negatiivisten stereotyyppisten ominaisuuksien lisäksi myös myyttisiä ja romanttisia 

piirteitä, mikä todennäköisesti on osasyy siihen, miksi pukuja käytetään vaikkapa Lapin 

matkailubisneksessä. Euroviisuja tutkineen Mari Pajalan (2006) mukaan eksotiikan 

etsintä on ollut syynä saamelaiselementtien hyödyntämiseen ainakin Eurovision 

laulukilpailuissa.  

 

Myyttisten, romanttisten ominaisuuksien välittymiseen epäaidon saamenpuvun kautta 

luotti myös Carola Miller, joka kuvaili motiivejaan puvun luomalla eksotiikalla: Puvusta 

löytyy kauniit värit ja siitä syntyy mielikuvia eksoottiseen Suomen Lapin luontoon, joten 

päädyin käyttämääni pukuun. Romanipukuihin vertaaminen korostaa saamenpuvun 

etnisyysperustaista omistajuussuhdetta, ja samalla se toimii saamelaisen kansan 

erillisyyttä korostavana tekijänä: syynä siihen, ettei romanipukuja näy esimerkiksi 

pilailupuotien valikoimassa, voi olla nimittäin sekin, että romanit hahmotetaan erilliseksi 

kansakseen paremmin kuin saamelaiset.  

 

Myös kommenteissa 26, 27 ja 28 korostetaan saamelaisten erillisyyttä: 

 

(26) Teille jotka ette käsitä mikä tässä on loukkaavaa; kuvitelkaa vaikka 

joku ruotsalainen, jolla on suomalaiset vanhemmat, maailmalla 

esittelemässä vaikka karjalanpiirakoita, suomalaisia perinneleivonnaisia, 

mutta sitten ne olisivatkin ruistaikinasta ja riisipuurosta sekaisin tehtyjä 

pallukoita munavoipedillä ja kaikki olis siihen vaan että 'Hienoo Suomi!'.  

 

(27) Niin. Saamelaiset ovat oma kansansa. Suomalaisia kovasti loukkaa kun 

Mannerheim on mustaihoinen.  

 

(28) Ei kai se mikään ihme ole, jos vedetään herne nenään kun omaan 

porukkaan kuulumaton käyttää kyseiselle porukalle kuuluvaa 
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asustetta/symbolia. Pakko sanoo et onhan tuo tökerö jos lähetään 

kansallisuutta ja kulttuuria julistamaan johon ei edes kuulu... 

 

Esimerkkikommenteissa 26 saamelaisen kulttuurin erillisyyttä alleviivataan vertailun 

avulla: saamelaisten ja suomalaisten suhdetta verrataan suomalaisiin ja ruotsalaisiin, 

jolloin korostuu se, että saamelaisten ja suomalaisten suhteissakin on kysymys kahdesta 

erillisestä kansasta. Kommentti 27 korostaa saamelaisten erillisyyttä varsin 

suorasanaisesti: Saamelaiset ovat oma kansansa. Myös kommentissa 28 hahmotetaan 

saamelaisen kulttuurin erillisyys.  

 

Katson, että etnisyysperustaista omistajuutta tukevat myös jotkut kansan- ja 

kansallispukujen omistajuusnormeihin liittyvät kommentit. Kansan- ja kansallispukuihin 

normeilla korostetaan alueeseen ja kansallisvaltioon sidotun omistajuuden puhetavassa 

saamenpuvun kuulumista Lapin maakuntaan, mutta samoja normeilla voi argumentoida 

myös päinvastaisen mielipiteen puolesta:  

 

(29) Jokaisella alueella on oma pukunsa. Mä en ymmärrä miksi ei voi 

kunnioittaa omaa aluettaan mistä on kotoisin? 

 

(30) Missi olisi voinut laittaa oman kotiseutunsa kansallispuvun juuriensa 

mukaan 

 

(31) Jospa ne missit vaan pistäisi jatkossa päälle oman alueensa 

kansallispuvun. 

 

Esimerkeissä 29, 30 ja 31 saamenpuvun omistajuuteen ja käyttöön liittyviä kysymyksiä 

määritellään kansallispuku-nimityksestä päätellen nimenomaan Suomen kansallispuvun 

normeista käsin. Normeja käytetään etnisyyssidonnaisen omistajuuden puhetavassa 

kuitenkin tukemaan ajatusta siitä, että kullekin ryhmälle kuuluu ryhmän oma puku: 

tietyltä paikkakunnalta kotoisin oleville oman maakunnan puku, saamelaisille 

saamenpuku. Suomen kansallispuvun normien heijastaminen saamenpukuun tarkoittaa 

puhetavasta riippuen siis sitä, että niiden pohjalta saamelaista tapaoikeutta ja 

saamenpuvun normeja ymmärretään tai sitä, ettei niiden perustella saamelaista 

tapaoikeutta ja puvun normeja oteta ollenkaan huomioon.  
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Etnisyyteen sidotun omistajuuden puhetapa perustuu siis näkemykseen, jonka mukaan 

saamenpuvun omistusoikeus kuuluu saamelaisille. Oleellista etnisyyteen sidotussa 

puhetavassa on se, miten saamelaisiin ja saamelaiseen kulttuuriin suhtaudutaan: 

saamelainen kansa ja kulttuuri nähdään siinä mielessä suomalaisuudesta erillisinä asioina, 

että saamelaisilla on oikeus päättää puvun käytöstä oman kulttuurinsa sääntöjen 

mukaisesti. Etnisyyteen sidottu puhetapa liittyy siis suurelta osin kysymykseen siitä, 

ovatko saamelaiset erillinen kansa, jolla on itsemääräämisoikeus. Puhetavassa 

ihmisryhmien kollektiiviset oikeudet myös asetetaan yksilönvapauden edelle, jolloin 

puhetapa liittyy Tuulentien väitöskirjassa esiteltyyn oikeudenmukaisuusdiskurssiin, jossa 

tasa-arvo hahmotettiin siten, etteivät enemmistölle kuuluvat oikeudet välttämättä riitä 

vähemmistölle. Tasa-arvon saavuttamiseksi tarvitaan siis erityisiä toimenpiteitä. 

(Tuulentie 2001: 177.)  
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4. HALPA FEIKKI JA VANHA RYTKY: NORMINEUVOTTELUJA VERKOSSA 
 

Aineistossani keskustellaan muun muassa kansan- ja kansallispukujen normeista. Tämän 

normikeskustelun avulla pyritään määrittelemään, onko epäaidon saamenpuvun käyttö 

hyväksyttävää vai ei. Epäaitoon saamenpukuun liittyviä hyväksyviä tai tuomitsevia 

mielipiteitä perustellaan saamenpuvun sekä Suomen kansallispukujen normeilla, jolloin 

keskustelun keskeisimmäksi puheenaiheeksi nousevat nimenomaan pukunormit, jotka 

toimivat aineistossani siis epäaidon saamenpuvun käyttöä puolustavina tai vastustavina 

argumentteina.  

 

Suomen kansallispuvut eroavat tietyin tavoin saamelaisten kansanpuvuista eli 

saamenpuvuista. Saamenpuvut määritellään kansanpuvuiksi, sillä niiden käyttö ei ole 

kertaakaan katkennut. Ne ovat olleet koko historiansa ajan elävää pukuperinnettä. 

Suomen kansallispuvut ovat sen sijaan puku-uusintoja maalaisväestön ja kaupunkien 

alempien yhteiskuntaluokkien 1700–1800-luvuilla käyttämistä kansanpuvuista, jotka 

viestivät käyttäjänsä kotipaikan lisäksi muun muassa varallisuudesta, käsityötaidoista, 

aviosäädystä sekä uskonnosta. (Holst 2011: 18–19.) 

 

Nykyään Suomen kansallispuvut toimivat suomalaisuuden tunnuksena, ja niiden avulla 

korostetaan omaa identiteettiä. Kansallispuvut ovat juhla-asuja, ja niitä voidaan käyttää 

myös esiintyvien ryhmien roolipukuina. Historiansa alkuaikoina kansallispuvut olivat 

lähinnä pääkaupunkiseudun sivistyneistön harrastus, mutta vähitellen niiden käyttäminen 

kävi yleisemmäksi. (Holst 2011: 18–19.)  

 

Suomen kansallispukujen historia sai alkunsa kansallisaatteen innoittamana 1800-luvun 

lopulla, kun vanhoja kansanpukuja alettiin tallentaa ja koota uudelleen (Holst 2011: 18–

19). Kansallispuvuilla on siis ennen ollut identiteettipoliittisia merkityksiä, jotka ovat 

kuitenkin todennäköisesti käyneet tarpeettomiksi Suomen valtion synnyttyä. Saamen 

kansan poliittinen tilanne ei ole samalla tavalla vakiintunut, sillä saamelaisilla ei ole 

esimerkiksi omaa valtiota. Saamenpuvun väärinkäytön aiheuttamien voimakkaiden 

reaktioiden on arveltukin osin liittyvän juuri siihen, että saamelaisen elämäntavan 

tulevaisuus tuntuu epävarmalta (Yle Uutiset 19.9.2016).  
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Saamenpuvuilla ja suomen kansallispuvuilla on siis aivan omanlaisensa historiat. Tämän 

vuoksi onkin oletettavaa, että eroavaisuuksia löytyy myös nykypäivän pukukulttuureja 

tarkasteltaessa. Eräs merkittävä ero on puvun suhde kantajansa identiteettiin. 

Saamenpuku valitaan tiukasti alueen ja suvun juurten mukaan, eikä saamelainen 

mieluusti pukeudu ”vieraisiin” pukuihin (Magga 2014b: 5). Suomalainen kansallispuku 

voidaan nimenomaan valita. Yksinkertaisinta ja mahdollisesti myös yleisintä on hankkia 

omaa kotipaikkaa edustava malli, mutta muitakin vaihtoehtoja on olemassa: Valinta 

lienee viisain ja sopivin, kun pukumalli on mieluinen ja käyttäjälle iloksi, todetaan Leena 

Holstin teoksessa Kansallispuku (Holst 2011: 41). Esimerkiksi 1920-luvulla hankittiin 

usein sellainen pukumalli, jota muilla ei vielä ollut (Lönnqvist 1978: 133).  

 

Ovatko pukuvalintaan liittyviin eroavaisuuksiin syinä nimenomaan pukujen historialliset 

kehityskulut? Koska saamenpuku on ollut koko historiansa ajan jatkuvassa käytössä, sen 

ominaisuuksiin kätketyt merkitykset eivät ole päässeet missään vaiheessa katoamaan tai 

menettämään arvoaan. Suomalaiset kansallispuvut ovat jäljitelmiä menneen ajan 

kansanpuvuista. Onko mahdollista, että pukujen piirteiden ja ominaisuuksien merkitykset 

olisivat samalla tavalla uusintoja, rekonstruointeja, ja siksi kenties vähemmän oleellisia 

esimerkiksi pukuvalintaa tehtäessä? Ainakin Leena Holst toteaa, että vanhat suomalaiset 

kansanpuvut antoivat nykyisille kansallispuvuille hahmot, mutta eivät sisältöä. Vasta 

kansallispukujen käyttäjät loivat kansallispukukulttuurin. (Holst 2011: 20.)  

 

Suomalaiset kansallispuvut ja saamenpuvut eroavat toisistaan myös siinä, kuinka niiden 

normeja on historiallisesti säädelty. Suomen kansallispuvut vaikuttavat olleen heti 

alkutaipaleeltaan asti virallisemmin säädeltyjä kuin saamenpuvut, mikä johtuu 

todennäköisesti pitkälti siitä, Suomen kansallispukujen luominen on vaatinut vanhojen 

kansanpukujen tutkimista sekä ohjeita, joiden avulla kansanpukujen uusintoja on voitu 

alkaa valmistaa. Sen sijaan saamenkäsityötaidot ovat ennen toista maailmansotaa 

siirtyneet sukupolvelta toiselle kotioloissa. Vasta 1900-luvun puolivälin paikkeilla duodji 

alkoi siirtyä kotitarvetyöstä institutioidenkin valvomaksi toiminnaksi. (Magga 2012: 216, 

224.)  

 

Suomen kansallispukujen alkutaipaleella, 1800-luvun lopulla, pukumallien 

valmistusohjeet olivat jokseenkin viitteellisiä. Tämän seurauksena pukujen malleja 

muuteltiin ja osia karsittiin. Monenkirjavien pukumallien selkiyttämiseksi perustettiin 
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Kansallispukuneuvosto, jonka päätehtäviin kuului uusien kansallispukujen kokoaminen 

ja olemassa olevien mallien tarkistaminen kansanpukuesikuviaan vastaaviksi. Vuonna 

1979 perustettu Kansallispukuneuvosto lakkautettiin vuonna 2010, mutta sen tehtävät, 

muun muassa pukujen tarkistus, ovat siirtyneet osaksi Suomen kansallispukukeskuksen 

toimintaa. (Holst 2011: 35–36; Kansallispukukeskus 2010.)  

 

Saamenpuvuilla ei ole samanlaista tarvetta pukujen tarkistukseen, sillä saamenpukuja ei 

niiden katkeamattoman käyttöhistorian vuoksi tarvitse yleensä koota uudelleen. 

Saamenpuvun ja muun duodjin rajoja säätelevät saamelaiseen tapaoikeuteen liittyvät 

normit, joita ylläpidetään yhteisöllisesti erilaisten sosiaalisen kontrollin tapojen avulla. 

Institutionaalista kontrollia harjoitetaan esimerkiksi Sámi Duodji -merkin sekä 

saamenkäsitöitä opettavien oppilaitosten kautta. Nykyisessä duodjikulttuurissa 

instituutiot ovatkin vahvasti läsnä. (Magga 2012: 224; Magga 2014a: 29, 39–42.)  

 

Suomen kansallispuvuissa ja saamenpuvuissa on kuitenkin myös paljon samaa. 

Suomalainen kansallispuku on saamenpuvun tavoin tietyistä osista muodostuva 

kokonaisuus, jonka valmistamiseen tarvitaan runsaasti harjaantumista ja eri käsityöalojen 

osaamista. Sekä Suomen kansallispuvut että saamenpuvut voivat olla malliltaan myös 

riisutumpia, ja puvun osia voi yhdistellä muidenkin vaatteiden kanssa. (Holst 2011: 9, 

17.) Saamenpuvun korostetaan kuitenkin olevan elävää perinnettä, jonka ulkomuotoon 

vaikuttavat muun muassa uudet materiaalit sekä länsimaiset ja saamelaisyhteisön sisäiset 

muotivirtaukset. Pukua voi muokata myös kantajan persoonallisuuden mukaisesti. 

(Saamelaiskäräjät 2010: 6–7.)  

 

Suomen kansallispuvuilla on ainakin joidenkin arvioiden mukaan melko jäykkä, muotoon 

sidottu maine. Tätä mieltä on esimerkiksi kansallispukuja valmistava artesaani, vuoden 

käsityöläiseksikin valittu Soja Murto. Hänen mukaansa kansallispuvun osia voisi käyttää 

paljon vapaamminkin kuin monet luulevat. (Uutisvuoksi 8.4.2017.) Facebookin 

Kansallispuku-nimisessä ryhmässä, johon kuuluu lähes 4 000 puvuista kiinnostunutta 

henkilöä, Suomen kansallispukujen mainetta kuvaillaan seuraavasti:  

 

Pukukulttuuri ei ole elävää ja osien sekä kuosien käyttö jäänyt 

huomattavasti esinerkiksi muita Pohjoismaita tai Baltiaa vähäisemmäksi. 
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Pukukulttuuria ovat yksittäiset ihmiset ja tahot koettaneet tuulettaa, mutta 

ilman valtavirtaistumista se jää vain haaveeksi. 

 

Noh, henkilökohtaisesti olen kokenut kansallispukunatsismia. Huoleton 

käyttö saa helposti täystyrmäyksen ja nämä "natsit" katsovat oikeudekseen 

ripittää jopa julkisesti ns. väärinkäyttöä.  

 

Kauan oltiin tosi puhdasoppisia ja vaadittiin täydellistä pukukokonaisuutta 

sillä seurauksella, että puvut jäivät komeron perille. Nyt tuunaaminen ja 

yhdisteleminen on tuonut kansallispuvun käyttöön iloa ja kepeyttä. 

 

Musta ainakin tuntuu vähän jäykältä. Etenkin teininä ne tuntui vähän 

sellaselta vanhanaikaiselta ja pölyttyneeltä jutulta. 

 

Suomen kansallispukujen käyttö on kommenttien perusteella jokseenkin marginaalista. 

Pukukulttuuri koetaan melko jäykäksi, puhdasoppisuutta korostavaksi, mikä on 

ymmärrettävää – onhan kansallispukujen alkuperäinen tarkoitus jäljitellä historiallisia 

kansanpukuja.  

 

Nimitän aineistoni kansan- ja kansallispukujen normien käsittelyn pohjalle rakentuvaa 

keskustelua normineuvotteluksi. Normineuvottelun kautta aineistooni kirjoittautuu kaksi 

vastakkaista, pukunormien avulla argumentoivaa diskurssia, joita nimitän 

pukukonservatismin ja pukuliberalismin puhetavoiksi. Pukukonservatismin puhetavassa 

kansan- ja kansallispukujen normien rikkomista paheksutaan. Pukuliberalismin puhetapa 

puolestaan jossain määrin hyväksyy pukunormien rikkomisen. Normeilla viittaan kansan- 

ja kansallispukujen käyttöä koskeviin sääntöihin, joiden noudattamisesta palkitaan ja 

noudattamattomuudesta rangaistaan. Pukunormien avulla kansan- ja 

kansallispukukulttuurista luodaan yhdenmukaista. (Sulkunen 1998: 79–80.) 

 

Suomalaisiin kansallispukuihin ja saamenpukuihin liittyvät erot ja yhtäläisyydet nousevat 

oleellisiksi pukukonservatismin ja pukuliberalismin puhetavoissa, joiden kautta 

tarkastelen esimerkiksi sitä, miten kansan- ja kansallispukujen normeja hahmotellaan, 

kyseenalaistetaan ja arvotetaan. Tutkin lisäksi sitä, millaisia merkityksiä saamenpuvuille 

ja Suomen kansallispuvuille normineuvottelussa annetaan. Kiinnitän huomiota erityisesti 

saamenpuvun omimiseen liittyviin piirteisiin: Määritelläänkö aitoa saamenpukua 

Suomen kansallispuvun vai saamenpuvun omien normien kautta? Annetaanko 
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saamenpuvulle itsenäinen, Suomen kansallispuvuista riippumaton asema vai nähdäänkö 

saamenpuku Suomen kansallispuvuille alisteisena, osana suomalaista kulttuuriperintöä?  

 

 

4.1. Lupa uudistaa ja muokata: pukuliberalismin puhetapa 

 

Aineistossani pukukonservatismin puhetapa keskustelee pukuliberalismin puhetavan 

kanssa. Ne käyvät keskenään eräänlaista normineuvottelua. Siinä missä 

pukukonservatismi puhuu saamenpukujen ja Suomen kansallispukujen normien 

noudattamisen puolesta, on pukuliberalismin ydinsisältönä se, että pukunormien 

rikkominen on tervetullut tuulahdus ummehtuneeseen kansallis- ja 

kansallispukukulttuuriin. Pukuliberalismin puhetapa aktivoituu esimerkiksi 

kommenteissa 32 ja 33:  

 

(32) Aito on aina aito, mutta silti mielestäni on hienoa että kansallispukuja 

uudistetaan sen verran että ne sopii nykyaikaiseen jokapäiväiseenkin 

käyttöön. Hyvä esimerkki oli Duutsonien pukuvalinnat linnan juhliin joku 

vuosi sitten. Hienoja uusia pukuja, vanhoista kansallispuvuista jotain 

kuitenkin mukana.  

 

(33) Oikea kansallispuku on vanhanaikainen ja saa käyttäjänsäkin 

näyttämään ajastaan jääneeltä muinaisjäänteeltä. Jos kisoissa halutaan 

esitellä kauniita naisia vanhoissa rytkyissä, niin sitten. Muuten asut on 

modattava nykyaikaan. Kulttuuri ei muutenkaan ole mikään museoviraston 

muinaisjäänne vaan elävä asia.  

 

Kommentit 32 ja 33 ovat jonkinlaisia pukuliberalismin janan ääripäitä: Kommentissa 33 

kuvaillaan kansallispukuja adjektiivilla vanhanaikainen ja kansallispuvulle itselleen 

annetaan negatiivissävytteinen nimitys vanha rytky. Kommentissa 32 kansallispukuja 

kohtaan osoitetaan hieman enemmän arvostusta, minkä osoittaa ilmaus aito on aina aito. 

Kuitenkin kommentti ilmaisee jonkinlainen tarpeen kansallispukujen uudistamiselle, 

mikä onkin pukuliberalismin puhetavan ydin. Puhetavan ytimessä on myös 

menneisyyden ja nykyisyyden sekä uuden ja vanhan välille rakennettu vastakkainasettelu, 

joka tulee hyvin esiin jo käytetyn sanaston perusteella: uudistaa, nykyaikainen, uusi, 

vanha, muinaisjäänne, vanhanaikainen, modata. Perinteet ja ikä saavat pukuliberalismin 
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puhetavassa negatiivissävytteisiä merkityksiä. Moderniutta puolestaan arvostetaan 

korkeammalle.  

 

Pukuliberalismin puhetavassa näkyy suomalaisten kansallispukujen maine muotoon 

sidottuina ja normeiltaan tiukkoina. Esimerkkikommenteista 32 ja 33 tulee ilmi myös se, 

että vaikka puhetavassa lienee tarkoitus keskustella aidoista tai epäaidoista 

saamenpuvuista, monesti keskustelun kohteena ovat kuitenkin suomalaiset 

kansallispuvut, joiden kaltaiseksi myös saamenpuvut mielletään: kommenteissa mainittu 

museoviraston muinaisjäänne ja vaatimus pukujen uudistamiseksi eivät sinänsä ole 

lausuntoja, jotka sopisivat varsinaisesti koskemaan saamenpukua.  

 

Määrittelemääni pukuliberalismin puhetapaan kuuluu myös joukko kommentteja, joissa 

ei välttämättä heijastella kansan- tai kansallispukujen normeja. Katson niiden kuitenkin 

kuuluvan pukuliberalismin puhetapaan siinä mielessä, että kommenttien 

pääpuheenaiheena on missin epäaito saamenpuku, mutta samalla pukuun liittyvät 

kansallispukujen- ja kansanpukujen normit hylätään, jolloin pukua määritellään kansan- 

ja kansallispuvun kontekstista irrallaan. Normien hylkäämistä voi pitää jonkinlaisena 

äärimmäisenä pukuliberalismina:  

 

(34) Mielestäni asusi oli tilanteeseen sopiva. Edustat Suomea upeasti. 

Todellinen kiihkoton saamelainen kulttuuri kestää sen ja elää ajassa 

mukana. Lööpit tulevat ja menevät sääskien tapaan. Onnea kilpailuun. 

 

(35) Tuo puku on hieno! Mä käyttäisin tuollaista!   

 

(36) Kaunis tyttö ja puku. Varmaan vilpoisampi siellä salamalavalojen 

räiskeessä,kuin oikea raskas,villainen lapinpuku. Sopii hyvin käyttää juhla-

asuna. 10p. 

 

(37) Eipä kannata haloota nostaa. Sehän on esiintymisasu missikisoissa ja 

ihan hyvin istuva. Tuskinpa muillakaan ehdokkailla on aitoja pukuja yllään. 

 

Esimerkeistä 34, 35, 36 ja 37 tulee selkeästi esiin, että puvun tärkeimmäksi 

ominaisuudeksi nostetaan visuaalisuus sekä sen sopivuus missikilpailujen kisalavalle. 

Epäaitoa saamenpukua koskeva kritiikki sivuutetaan nostamalla puvun pintapuoliset 

ominaisuudet keskustelun keskiöön. Kommenttien argumentit jäävätkin melko 
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pinnallisiksi, sillä puvun kulttuurisia aspekteja tai muita syvempiä näkökulmia ei oteta 

huomioon. Tällä tavoin epäaidon saamenpuvun käyttö ja saamelaisen kulttuurin 

omiminen saa eräänlaisen siunauksen.  

 

Myös esimerkeissä 38 ja 39 visuaalisuus korostuu epäaidon saamenpuvun tärkeimpänä 

arvona. Esimerkkikommentti korostaa suomalaisen missin menestyksen tärkeyttä:  

 

(38) Nättihän tuo asu on ja tunnistettavissa maailmalla. Eivätkö nämä 

vermeet ole olleet lähinnä viitteellisiä tähänkin asti. Ja hei, 

kauneuskuningatar ei ole oikeasti kuninkaallinen eikä kilpailija 

matkailumainos. 

 

(39) Voi pyhä taivas sentään! Pukuhan on feikki, eli sitä silloin saa/voi 

käyttää muut, kuin saamelaiset! Ja noissa kisoissa tuskin muidenkaan 

maiden missit niin kultturiperintöjä kunnioittaa, pukeutumalla maansa ns. 

Kansallisasuun!? Näyttävyyttä ja eksotiikkaa vain haetaan. Annetaan nyt 

missien esiintyä! 

 

(40) Ihan sama mita niilla on paalla siella, kunhan voitto tulee kotiin. 

Katsellepa esim. Venezuelan ja etela-Amerikan kansallispukuja viittoineen 

ja koristuksineen. Eivat nekaan ole aitoja kansallispukuja, mutta eivat 

neidot ole silti jaaneet ilman palkintoja. Jaita hattuun vaan. 

 

Esimerkkikommenteissa tulee esiin se, ettei kansallis- tai kansanpukujen aitoutta pidetä 

kovinkaan tärkeänä arvona. Sen edelle nousee epäaidon saamenpuvun ulkonäkö, 

visuaalisuus, ja tätä kautta sen soveltuvuus kauneuskilpailuihin. Suomen edustajan 

menestymistä pidetään olennaisena, ja epäaidon saamenpuvun käyttöä perustellaan sillä, 

että niin sanottujen viitteellisten kansallispukujen käyttö on missikilpailuissa normi.  

 

Seuraavissa esimerkeissä tulee uudelleen esille se, että kansan- ja kansallispukujen 

normien rikkominen ja uudistaminen hyväksytään:  

 

(41) Kaikki uudistuu ja elää, ei edes kansallispukuja voi historioida 

ikuisiksi ajoiksi siihen formaattiin, joka jossain vaiheessa on naulattu 

'oikean tyyliseksi kansallispuvuksi´.  

 

(42) Kansallispukujenkin pitää jalostua nykyhetkeen. Ainoastaan 

eteläpohjanmaalaiset ovat tämän osanneet tehdä ja siitä iso kiitos 

duudsoneille ja heidän muotisuunnittelijoilleen. 
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Kansallispukujen uudistamisen hyväksyntä on epäaidon saamenpuvun kontekstissa 

mielenkiintoinen kannanotto. Koska pukujen uudistamisesta puhutaan positiivisena 

asiana nimenomaan epäaidon saamenpuvun kontekstissa, on todennäköistä, että Carola 

Millerin epäaito saamenpuku merkityksellistetään uudistetuksi ja muokatuksi 

saamenpuvuksi.  

 

Saamenpuvut ovat itsessään elävää kulttuuria, ja esimerkiksi niihin käytettyjä kankaita ja 

värejä voi vaihdella (Saamelaiskäräjät 2010: 6–7). Saamenpuvun osia voi käyttää myös 

länsimaisten vaatteiden kanssa, ja saamelaisten kansanpukujen voi katsoa elävän myös 

duodjista vaikutteita ottavassa saamelaisessa designissa (Lehtola 2015: 284–285). 

Pilailukaupan epäaidot saamenpuvut eivät kuitenkaan saamelaisten yleisen mielipiteen 

mukaan kuulu duodjin tai saamelaisen designiin, eikä niitä siis yleisesti pidetä 

”uudistettuina kansallispukuina”.  

 

Kaiken kaikkiaan pukuliberalismin puhetapa ei ole aineistossani kovinkaan useasti 

aktivoituva tai hegemoninen puhetapa. Se aktivoituu melko tasaisesti kaikissa aineistoni 

kommenttiosioissa. Puhetavan funktiona on puolustaa ja tukea epäaidon saamenpuvun 

käyttöä, minkä vuoksi määrittelen sen saamelaista kulttuuria omivaksi puhetavaksi. 

Puhetavan keskeisimpiin argumentteihin kuuluu se, ettei kansan- ja kansallispukujen 

aitous ole missikilpailuissa keskeisessä roolissa. Puvun aitoutta tärkeämpänä pidetään 

suomalaisen edustajan kilpailumenestystä. Kansan- ja kansallispuvun normeja pidetään 

pukuliberalismin puhetavassa (liian) tiukkoina, ja epäaito saamenpuku 

merkityksellistetään ainakin paikoin uudistetuksi, muokatuksi (aidoksi) saamenpuvuksi. 

Puhetavassa saamenpukua ei selvästikään mielletä suomalaisista kansallispuvuista 

erilliseksi puvuksi, jota koskisivat suomalaisesta kansallispuvusta irralliset normit.  

 

 

4.2. Ei ole aidon voittanutta: pukukonservatismin vastadiskurssi 

 

Vastakkaisena näkemyksenä pukuliberalismin puhetavalle toimii normineuvottelujen 

toinen osapuoli eli pukukonservatismin puhetapa. Pukukonservatismin puhetavassa 

kansan- ja kansallispukujen olemukseen ja käyttöön liittyviä sääntöjä, perinteitä ja 

normeja arvostetaan, mikä johtaa pukujen normienvastaisen käytön paheksumiseen. 
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Pukukonservatismin puhetavan toimijat eräänlaisia ovat kansan- ja kansallispukujen 

normien valvojia.  

 

Normeja noudattaville kansan- tai kansallispuvuille annetaan pukukonservatismin 

puhetavassa aitousstatus, jonka puku voi menettää, jos sen normeja rikotaan. 

Aitousstatuksen menetys on rangaistus pukunormien rikkomisesta. Normeja 

noudattaville puvuille annetaan diskurssissa positiivissävyisiä merkityksiä. Epäaitoa 

saamenpukua kuvaillaan sen sijaan negatiivisin ilmauksin nimenomaan rangaistukseksi 

pukunormien rikkomisesta:  

 

(43) Juurikin tuo RUMA puku loukkaa, olis vaikka lainannut oikean 

lapinpuvun. 

 

(44) Missikisathan ovat kuin suuret kansainväliset naamiaiset nykyään. Ja 

naamiaisasuun Suomen neito haluaa pukeutua. Eivät naamiasasut koskaan 

voita alkuperäistä. 

 

Esimerkeissä 44 epäaidolle saamenpuvulle annetaan nimitys naamiaisasu. Nimitys 

viittaa puvun pilailupuotialkuperään. Naamiaisissa siirrytään hetkeksi vieraaseen, itselle 

kuulumattomaan rooliin, joten naamiaisasu on eräänlainen yleisesti hyväksytty ja 

tunnistettu valhe. Kommentissa määritellään saamenpukua ja Suomen kansallispukuja 

adjektiivilla alkuperäinen, mikä luo vahvan vastakkainasettelun valheellisen, epäaidon 

naamiaisasun ja aidon, alkuperäisen saamenpuvun tai Suomen kansallispuvun välille. 

Myös kommentissa 43 osallistutaan tämän vastakkainasettelun rakentamiseen. Aitous on 

pukukonservatismin diskurssissa puvun tärkein arvo; kaikkia saamenpukuja ja Suomen 

kansallispukuja koskevien normien yhteenlaskettu summa ja lopputulema.  

 

Epäaitouden ja alkuperäisyyden vastakkainasettelu tulee hyvin eksplisiittisesti esille 

Andte Gaup-Juuson Facebook-päivityksessä, johon hän on linkittänyt vertailukuvan: 

Kuvan oikeassa laidassa on pilailukaupan sivuilta kopioitu kuva mallista, jolla on yllään 

pilailukaupan valikoimasta löytyvä epäaito saamenpuku (LIITE 5). Kuvan vasemmassa 

reunassa on saamelainen nainen Enontekiön ja Koutokeinon alueen saamenpuku yllään. 

Tekstiksi Gaup-Juuso on kirjoittanut: Miss Suomi oikealla puolella. Vasemmalla puolella 

oikea saamen tyttö jolla on oikean mallinen puku. Eikä tuolla joka on täyttä feikkiä! 

Kommenteissa Gaup-Juusolle on huomautettu, ettei kuvan oikean puoliskon nainen ole 
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todellisuudessa kuitenkaan perintöprinsessa Carola Miller tai edes Miss Suomi, vaan 

pilailupuodin mannekiini. Gaup-Juuson päivitykseen on tuotettu useita oikean, 

alkuperäisen saamenpuvun sekä epäaidon saamenpuvun vastakkainasettelua korostavia 

kommentteja:  

 

(45) Turisti krääsä on erikseen. Vasemmalla oleva "mimmi" on nätimpi. 

 

(46) Ei oo aitoa voittanutta ja kauniimpi tuo saamen tyär ko tuo toinen. 

  

(47) Aito on parempi, ja kauniimpi! 

 

(48) Silimät päästään saa hävetä ku tuolla feikkipuvulla menee Suomea 

edustamaan!!! 

 

Kommenteissa vertaillaan jälleen aitoa ja epäaitoa saamenpukua; aidon ja feikin välille 

rakennetaan jyrkkää rajaa. On selvää, että kommentoijat ovat noudattaneet paljolti Gaup-

Juuson antamaa aitouden arvoa puolustavaa, vastakohta-asettelua vahvistavaa 

puhetapaesimerkkiä, jossa saamenpuvulle annetaan hyvin positiivissävytteisiä 

merkityksiä ja jossa aitous nähdään puvun itseisarvona. Saamenpukua kuvaillaan 

esimerkkikommenteissa muun muassa paremmaksi ja kauniimmaksi kuin epäaitoa 

saamenpukua, jota nimitetään turistikrääsäksi ja feikkipuvuksi. Pukukonservatismin 

diskurssissa epäaidon saamenpuvun pilailupuotialkuperää, halpaa hintaa ja epäaitoutta 

korostavat nimitykset ovatkin hyvin tavallisia.  

 

Esimerkkien 45, 46, 47 ja 48 kaltaisia kommentteja on Gaup-Juuson päivityksessä paljon, 

ja niitä esiintyy myös muualla aineistossani. Kommenttien yhteinen piirre on, että ne 

jäävät sisällöllisesti melko ontoiksi: aidon ja epäaidon puvun vastakohta-asettelun ja 

aidon puvun paremmuuden lisäksi ei yleensä oteta kantaa esimerkiksi siihen, millaisten 

normien rikkoutuessa puku menettää aitousstatuksensa, miksi aito puku on kauniimpi tai 

parempi tai mitä aidolla puvulla itse asiassa tarkoitetaan. Puvun aitouden määritelmä 

otetaan Gaup-Juusolta annettuna ja valmiina: aitona pukuna pidetään saamelaisten 

pukunormien mukaan valmistettua pukua eli vaatekokonaisuutta, joka Gaup-Juuson 

mielestä on aito ja oikea. Pukukonservatismin puhetavassa Gaup-Juuso onkin merkittävä 

mielipidevaikuttaja.  
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Pukukonservatismin puhetavassa siis tuetaan valmiiksi annettua saamelaista näkemystä 

aidon puvun normeista. Koska kansan- ja kansallispukujen aitous on puhetavassa tärkeää, 

saamelaiseen näkökulmaan luotetaan, minkä kautta saamelainen ääni pääsee kansan- ja 

kansallispukujen normineuvottelussa jossain määrin kuuluviin. On kuitenkin luultavaa, 

että saamelaisia pukunormeja myötäillään diskurssissa jokseenkin papukaijamaisesti eli 

niin, ettei saamenpuvun normeja kuitenkaan varsinaisesti tunneta. Tämä tulee ilmi 

esimerkeistä 49, 50 ja 51:    

 

(49) Onpahan hienosti toimiva "organisaatio"taas missin ympärillä. Kukaan 

ei tiedä kenenkään tekemisistä, aiemmista vuosista ei ole opittu mitään, 

asiantuntijat sivuutetaan töykeästi (varmasti olisi aitokin puku löytynyt 

käyttöön) ja eniten hukassa on "missiemo" -pihalla kuin peipponen. 

Toivottavasti ei kukaan kisoissa kysy puvun alkuperää - se tieto tuskin 

nostaa sijoitusta, saati arvostusta. 

 

(50) Eikö löytynyt aitoa pukua? Olisi voinut tilata saamelaisilta aidon 

saamelaispuvun. Kun kansallispukua käytetään, niin käytetään silloin aitoa. 

 

(51) Eivätkö saamelaiset voisi lahjoittaa aidon puvun niin ei tarvitsisi 

edustaa Suomea ja Suomen saamelaisia feikkipuvussa?? 

 

Esimerkkikommenteissa epäaidon saamenpuvun käyttöä paheksutaan ja aitoa pukua 

arvostetaan. Lisäksi kommenteissa toivotaan, että missi Carola Miller voisi esiintyä 

epäaidon saamenpuvun sijaan aidossa puvussa. Perinteisesti saamenpuku on kuitenkin 

kuulut vain saamelaisille itselleen, saamelaiseen sukuun avioituneille tai henkilöille, jolle 

saamelainen yhteisö on päättänyt kunnianosoituksena puvun lahjoittaa. Tätä normia 

vasten peilattuna vaikuttaa siltä, ettei saamenpuvun normeja ei pukukonservatismin 

puhetavassa välttämättä tunneta, vaikka aitoja pukuja varauksetta arvostetaankin. Katson 

kuitenkin, että pukukonservatismin puhetapa on mukana tukemassa saamenpuvun 

kulttuurista omimisen vastustamista, vaikka argumentoinnin lähtökohdat eivät 

välttämättä ole samat kuin saamelaisilla.  

 

Seuraavissa pukukonservatismin puhetavan esimerkkikommenteissa kansan- ja 

kansallispukuihin liittyviä normeja avataan hieman tarkemmin. Kommentissa tuodaan 

esiin myös pukukonservatismin puhetavalle oleellinen historiallinen ulottuvuus, 

vanhojen perinteiden säilyttämisen tärkeys. Pukukonservatismin puhetapa nousee esiin 



 

65 
 

myös kommenteissa käytetystä kieltämisen, määrittelemisen sekä sääntöjen teemojen 

ympärille rakennetusta sanastosta: 

 

(52) On aivan oikein, että saamelaiset puuttuivat tällaiseen epäasialliseen 

feikkipuvun käyttöön, jos suomalaisten kansallispuvun käytössäkin on 

tarkat sääntönsä siitä, että puvun osia ei saa käyttää erikseen tavallisen 

pukeutumisen asusteina, tai pukuja ei voi sekoittaa vaan kunkin alueen puku 

on oltava kokonaisuus, Myös helman pituudet ovat tarkoin määriteltyjä 

samoin kuin kuhunkin pukuun kuuluvat korut. Jätetään saamelaisten puvut 

heille, joilla niiden käyttöön on oikeus ja jotka osaavat pukukokonaisuuden 

pukea oikein. 

 

(53) Suomalaisen kansallispuvun olen nähnyt jopa hyvin korkea-arvoisella 

poliitikkorouvalla väärin käytettynä; oli kahvit mennä väärään kurkkuun, 

kun huomasin että hän, vuosikymmenet jo rouvana ollut, käytti nuorille 

naimattomille tytöille päähän tarkoitettua säppäliä kaulansa ympärille 

kiedottuna choker-tyyliin. 

 

(54) Tuskin pitävät! Ei kannattaisi kommentoida, jos ei pääkopan sisällä ole 

muuta, kuin sahanpurua. Kansallispuvut ovat tarkasti määritellyt. Missit 

ovat ulkomailla edustaessaan joskus pätkäisseet mekkonsa lähes 

minihameiksi, vaikka useimmat ovat noin nilkkaan saakka. Puku on 

arvokasta, vanhaa perinnettä, ja sellaisena kuuluu säilyttää. Säännöt ovat 

noudattamista varten! 

 

Pukujen muuttamiseen tai uudistamiseen, normipoikkeamiin, suhtaudutaan 

kommenteissa hyvin kielteisesti. Esimerkkikommenteista voi myös huomata, ettei 

aineistoni pukukeskustelussa ole kysymys epäaidosta saamenpuvusta tai välttämättä 

aidoistakaan saamenpuvuista, vaan epäaitoon saamenpukuun ja sen käyttöön heijastetaan 

Suomen kansallispukuja koskevia käsityksiä. Kommenteissa kerrataan nimenomaan 

Suomen kansallispukujen normeja: erilaisten pukujen osia ei saa sekoitella keskenään, 

helman pituudet ja korut ovat tarkoin määriteltyjä, puvun osia ei saa käyttää 

arkivaatteiden asusteina ja esimerkiksi naimisissa oleville ja naimattomille naisille on 

olemassa erikseen juuri heille tarkoitettuja puvun osia. On luultavaa, ettei itse 

saamenpuvun normeja tunneta, sillä muuten kommenteissa vedottaisiin todennäköisesti 

saamenpuvun normeihin. Esimerkeissä epäaidolle saamenpuvulle annetaan merkityksiä 

nimenomaan Suomen kansallispuvun kontekstista käsin.  
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Pukukonservatismin puhetavassa saamenpukua ja puvun normeja ei vaikuteta tuntevan, 

jolloin missin epäaitoa saamenpukua arvotetaan enemmän Suomen kansallispuvun kuin 

saamenpuvun normien kautta. Tästä kertoo esimerkiksi se, että missille vaaditaan 

kilpailuasuksi saamenpuvun normien vastaisesti aitoa saamenpukua. Diskurssissa 

kuitenkin arvostetaan kansallispukujen ja kansanpukujen aitoutta, minkä vuoksi myös 

saamenpukua pidetään arvokkaana. Koska aitous on diskurssissa tärkeää, uutisten 

saamelaisosapuolten välittämiin saamenpukunormeihin luotetaan. Pukudiskurssin 

puhetavan funktio on puolustaa kansan- ja kansallispukujen normien noudattamista ja 

samalla vastustaa pukujen väärinkäyttöä, minkä vuoksi katson, että puhetapa on mukana 

vastustamassa saamenpuvun kulttuurista omimista.  
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5. SAAMELAISIA MITÄTÖIVÄT JA EMPATIAA ETSIVÄT PUHETAVAT 

 

Käsitys saamenpuvusta saamelaisten kulttuuriperintönä haastetaan aineistossani myös 

puhetavalla, jonka funktiona on saamelaistoimijoiden mielipiteiden mitätöinti sekä 

heidän legitimiteettinsä haastaminen. Mitätöinnin puhetavassa ei välttämättä 

suorasanaisesti oteta kantaa siihen, kenelle saamenpuku kuuluu. Puhetavan mitätöivä 

vaikutus ulottuu kuitenkin aineistoni saamelaisosapuolten kaikkiin kannanottoihin, 

jolloin mitätöidään myös näkökulma, jonka mukaan saamenpuku on saamelaisten 

omaisuutta. Tällä perustella katson, että saamenpukua omitaan aineistossani myös 

saamelaisia mitätöivän puhetavan avulla.  

 

Mitätöinnin keinona käytetään useimmiten saamelaisten ominaisuuksiin liittyvää 

kategorisointia. Saamelaiset määritellään puhetavassa esimerkiksi uhriutujiksi, 

mielensäpahoittajiksi ja riitaisiksi. Kategorisoimalla saamelaiset kyseisiin asemiin 

luodaan tilanne, jossa saamelaistoimijoiden mielipiteet automaattisesti mitätöidään. 

Saamelaisosapuolen mielipiteet ja kannanotot määritellään aineistossani varsin usein 

turhiksi esimerkiksi niin, että epäaitoa saamenpukua koskevaa kritiikkiä kutsutaan 

valitukseksi. Varsinainen mitätöinnin puhetavan katson kuitenkin aktivoituvan vain 

niissä kommenteissa, joissa se toimii epäaidon saamenpukua selittävänä ja puolustavana 

pääargumenttina. Mitätöinnin puhetapa aktivoituu varsinkin Ilta-Sanomien Suomen Miss 

Maailma -kaunotar edustaa pilailupuodin lapinpuvussa – ’Hirveän loukkaavaa 

kulttuurin ryöstöä’ -uutisen kommenttiosiossa (LIITE 1).  

 

 

5.1. Saamelaiset mielensäpahoittajat: mitätöinnin diskurssi  

  

Mitätöinnin puhetapa aktivoituu muun muassa seuraavissa kommenteissa:  

 

(55) Eikö muistakin kuulosta tällainen valitus vaikuta 

”ammattiloukkaantujien” hommalta. ”Vaadin aitoja heiniä kenkiin.”  

 

(56) No voi höpöhöpö näitä mielensäpahoittajia. Puku on mukaeltu versio 

saamelaispuvusta. Sen käytössä ei ole mitään väärää tai loukkaavaa.  
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Molemmat kommentit on kirjoitettu Ilta-Sanomien uutiseen Suomen Miss Maailma -

kaunotar edustaa pilailupuodin lapinpuvussa – ’Hirveän loukkaavaa kulttuurin ryöstöä’. 

Ensimmäisessä kommentissa tällaisella valituksella viitataan todennäköisesti tapaan, 

jolla saamelaistoimijat Ilta-Sanomien uutisessa suhtautuvat missin epäaitoon 

saamenpukuun. Saamelaistoimijoiden palaute nimetään negatiivissävytteisesti 

valitukseksi, ei vaikkapa asialliseksi kritiikiksi. Kommentissa saamelaiset asemoidaan 

lisäksi ammattiloukkaantujien kategoriaan ja jälkimmäisessä kommentissa 

mielensäpahoittajien kategoriaan. Saamelaistoimijoiden argumenttien vähättelyä tukee 

jälkimmäisessä kommentissa myös ilmaus höpöhöpö.  

 

Kategorisoinneilla saamelaisiin liitetään tietynlaisia ominaisuuksia: mielensäpahoittajien 

ja ammattiloukkaantujien luonteeseen kuuluu turhaan loukkaantuminen, jolloin 

kategorioista käsin on mahdotonta esittää asiallista, oikeutettua kritiikkiä. Tämä mitätöi 

kyseisistä kategorioista tulevat argumentit. Jälkimmäisessä kommentissa (56) mitätöivä 

kategorisointi suoritetaan ensin, minkä jälkeen tuotetaan oma, validimpana esitetty 

määritelmä tilanteesta: Sen käytössä ei ole mitään väärää tai loukkaavaa.  

 

Esimerkkikommenteissa (55 ja 56) saamelaiset asemoidaan selkeästi 

ammattiloukkaantujien ja mielensäpahoittajien kategoriaan, mikä liittää kyseisiin 

kategorioihin sekä saamelaisiin ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kategoriasta tulevien 

mielipiteiden arvoon. Seuraavissa kommenteissa saamelaisia kategorioidaan uudella 

tavalla, mutta silti yhä niin, että mitätöinnin keinoja etsitään saamelaisten ryhmään 

liitetyistä ominaisuuksista:  

 

(57) Olisiko mahdollista nurkkakuntaisesta ja kateellisesta 

saamelaisuudesta kääntää sukset kohden positiivista saamelaisuutta? 

 

(58) No, pääasia että saa uhriutua kuin oikea amerikkalainen.  

 

Kommentissa 57 saamelaisuudelle annetaan tietynlaisia määritteitä: sitä kuvaillaan 

adjektiivein nurkkakuntainen ja kateellinen. Positiivista saamelaisuutta pidetään 

jonkinlaisena ihannetilanteena, jota kohti olisi hyvä pyrkiä. Koska saamelaisuus on 

saamelaisiin ihmisiin liitetty ominaisuus, ovat nurkkakuntaisuus ja kateellisuus myös 

saamelaisia ihmisiä määritteleviä ominaisuuksia tai ainakin osa ilmapiiriä, jota he ovat 
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luomassa. Selonteon tarkoituksena on yhtä kaikki asettaa saamelaiset kategoriaan, josta 

tulevilla mielipiteillä ei lähtökohtaisesti ole validiteettia. Epäaidon saamenpuvun käytön 

kritisoiminen selitetään nurkkakuntaisella ja kateellisella saamelaisuudella.  

 

Kommentissa 58 uhriutumisella viitataan uutisen saamelaistoimijoiden reaktioihin. 

Reaktioita ei nähdä luonnollisina, aitoina, oikeina tai perusteltuina, vaan uhriutumisella 

viitataan uhriksi tekeytymiseen. Ilmauksen avulla arvotetaan saamelaistoimijoiden 

mielipiteitä samalla tavalla kuin asettamalla heidät esimerkiksi mielensäpahoittajien 

kategoriaan: uhriksi tekeytyminen tarkoittaa, ettei uhrilta näyttävä oikeasti sellainen ole, 

vaan valittaa kenties jopa vain huvikseen.  

 

Mielensäpahoittajiin tai mielensä pahoittamiseen liittyviä kommentteja on mitätöinnin 

puhetavassa eniten: 

 

(59) Turhaan tuosta on mieli pahoitettu. 

 

(60) Saamelaiset tuntuu pahoittavan mielensä joka asiasta, aina kitistään. 

 

(61) Voi voi, kyllä taas on joku loukkaantunut.  

 

(62) Citysaamelaiset ne vain ärisee,heijän takia en halua joka paikassa olla 

saamelainen vaikka sitä olenki. 

 

Esimerkkikommentit 59, 60, 61 ja 62 ovat verbilähtöisiä. Mielensä pahoittamisella, 

kitisemisellä, loukkaantumisella ja ärisemisellä kuvaillaan uutisten saamelaisosapuolten 

toimintaa. Tekoja koskevat kuvailut eivät nähdäkseni ole aivan niin essentialisoivia kuin 

adjektiivilähtöiset kuvailut, jotka suoraan määrittelevät saamelaiset esimerkiksi 

mielensäpahoittajiksi. Nähdäkseni verbilähtösillä määrittelyillä on kuitenkin sama 

funktio kuin saamelaisten ominaisuuksiin perustuvilla kategorisoinneillakin: niillä 

pyritään mitätöimään saamelaistoimijoiden argumentit selittämällä ne pelkäksi 

loukkaantumiseksi.  

 

Saamelaisten asemoiminen heidän väitettyihin ominaisuuksiinsa liittyviin kategorioihin 

jatkuu taas esimerkkikommenteissa 63 ja 64:  
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(63) Ihan nätti puku. Pidä vain sitä ylläsi. Pitäköön saamelaiset omiaan 

omissa juhlissaan. Vai eivätpä vielä ole siitäkään yksimielisiä ketkä ovat 

oikeita saamelaisia: riitaisaa porukkaa.  

 

(64) Ei niillä ole [tärkeämpiä asioita hoidettavina]. Tärkeintä maailmassa 

on rustata kirjelmiä ja valituksia. Tavoitteena estää kaikki yritystoiminta 

Lapin alueella ja elellä tukien varassa. 

 

Esimerkkikommenteissa mielenkiintoista on se, että saamelaistoimijoiden mielipiteet ja 

legitimiteetti haastetaan myös tavoilla, jotka eivät ole suoranaisesti missään yhteydessä 

keskustelun kohteena olevaan epäaidon saamenpuvun tapaukseen. Esimerkeissä 63 

saamelaisia määritellään adjektiivilla riitaisa. Väitettä perustellaan pitkään jatkuneella 

saamelaismääritelmäkeskustelulla. Kirjoittaja sitoo kommentissaan yhteen missi Carola 

Millerin epäaidon saamenpuvun, sen ympärillä käydyn keskustelun sekä saamelaisten 

väitetyn riitaisuuden -kään-liitepartikkelilla: kommentissa luodaan kuvaa, jonka mukaan 

pukukohu ja saamelaismääritelmästäkiista olisivat kummatkin saamelaisten riitaisen 

käytöksen ilmentymiä.  

 

Etnisten vähemmistöjen mediajulkisuutta tutkinut Sari Pietikäinen (2002: 20) toteaa, että 

etniset vähemmistöt esiintyvät uutisissa harvoin. Kun vähemmistöistä uutisoidaan, 

teemat liittyvät konflikteihin, poikkeuksellisiin tapahtumiin ja nopeisiin muutoksiin. Ida 

Ikosen (2014: 96) mukaan saamelaisuutisointiin on haettu dramatiikka uutisoimalla 

näyttävästi saamelaiskäräjien erimielisyyksistä – sopuisa päätöksenteko on uupunut 

uutisoinnista lähes kokonaan. Lienevätkö saamelaisten riitaista käytöstä kommentoivat 

kirjoitukset seurausta tavoista, joilla saamelaisia kuvataan mediassa? 

 

Kommentilla 63 halutaan lisäksi luoda kuvaa, jonka mukaan saamelaismääritelmäkiista 

olisi saamelaisyhteisön sisäinen kamppailu, vaikka todellisuudessa esimerkiksi valtio on 

lakiin kirjatun saamelaismääritelmän kautta mukana keskustelussa. 

Saamelaismääritelmäkiista ei myöskään lähtökohtaisesti ole saamelaisyhteisön sisäinen, 

vaan vakiintunutta etnistä luokittelua on alkanut kyseenalaistaa pohjoisten kuntien ei-

saamelainen väestönosa. (Pääkkönen 2008: 90 – 91.) 

 

Esimerkissä 64 saamelaisten toimintaa luonnehtiva valitusten rustaaminen on mukana 

rakentamassa kuvaa turhaan valittavista mielensäpahoittajasaamelaisista. Kommentissa 
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saamelaisten tavoitteena pidetään yritystoiminnan estämistä sekä elelemistä tukien 

varassa. Mielipide yhteiskunnan elätteinä elelevistä saamelaisista ei ole uusi. Puhetapa, 

jossa saamelaisten väitetään saavan yhteiskunnalta erityisiä oikeuksia ja apuja, on tullut 

esiin myös aiemmassa pro gradu -työssäni (Mattanen 2013). Myös Viivi Halme on pro 

gradussaan todennut, että valtionavustukset ja -palkinnot olivat toistuva teema 

saamelaisia käsittelevissä uutisissa (Halme 2011: 77).  

 

Katson, että yllä kuvattu mitätöinnin puhetapa on mukana haastamassa käsitystä 

saamenpuvusta saamelaisten kulttuuriperintönä.  Mitätöinnin puhetapa jää loppujen 

lopuksi argumenteiltaan hyvin tyhjäksi, mikä johtuu osaksi puhetapamäärittelystäni, 

jossa en hyväksynyt mitätöinnin puhetapaan kuin kommentit, joissa mitätöivä funktio 

toimi koko kommentin pääargumenttina. On kuitenkin huomattava, ettei 

saamelaistoimijoiden kannanottoja mitätöimällä argumentoinut vain muutama 

kommentti, vaan puhetapa oli aineistossani jokseenkin hegemonisessa asemassa. 

Mitätöinnin puhetapa aktivoitui lisäksi monissa sellaisissakin kommenteissa, jotka 

kuitenkin kuuluivat muun sisältönsä perusteella osaksi jotakin toista puhetapaa. 

Mitätöinnin puhetapa on melko laiska tapa ottaa kantaa keskusteluun, sillä sitä 

käytettäessä muut argumentit jäävät tarpeettomiksi: minkä tahansa ilmiön, aiheen tai 

tapauksen leimaaminen mielensäpahoitukseksi riittää vastaamaan kaikkiin vastapuolen 

argumentteihin.  

 

Mitätöinnin puhetapa aktivoituu varsinkin Ilta-Sanomien Suomen Miss Maailma -

kaunotar edustaa pilailupuodin lapinpuvussa – ’Hirveän loukkaavaa kulttuurin ryöstöä’ 

-uutisen kommenttiosiossa (LIITE 1). Epäilen puhetavan olevan yhteydessä siihen, miten 

saamelaisia representoidaan itse uutisessa: tapahtumien saamelaisosapuolesta annetaan 

aggressiivinen, hyökkäävä kuva. Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Petra 

Laiti, joka valittiin Suomen saamelaisnuorten puheenjohtajaksi vuonna 2017. Laiti 

kirjoittaa blogissaan (4.10.2016) seuraavaa:  

 

Miksi niin, että saamelaiset ovat loukkaantuneet, suuttuneet, raivostuneet? 

Miksi aina mainitaan riitely, kuumennetut tunteet, aktivismi? Miksi niin, 

että saamelaiset haluavat, vaativat, riitelevät, valittavat tai eivät saa 

aikaiseksi? Miksei välillä: Suomi ei ole ratifioinut ILO169 -sopimusta? 

Kiasma on loukannut saamelaiskulttuuria? Taiteilija on väärinkäyttänyt 

kulttuuria? 
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Laiti toteaa, että otsikointi ja juttujen näkökulma luovat eräänlaisen negatiivisen kierteen, 

jossa saamelaiskulttuurista tietämättömät ärsyyntyvät saamelaisten reaktioista. Tämä 

motivoi kirjoittelemaan verkkoon kommentteja, joissa ihmetellään saamelaisten 

loukkaantumista. Laitin tekemät havainnot sopivat yhteen omien, aineistoni pohjalta 

tehtyjen havaintojeni kanssa. Saamelaisiin liitetty mielensäpahoittajan leima alkaa olla 

melko yleinen – ehkä jopa niin yleinen, että sitä voisi kutsua uudeksi 

saamelaisstereotypiaksi?  

 

 

5.2. Sorretut saamelaiset: empatiaa etsivä vastadiskurssi  

 

Mitätöivän, saamenpuvun omimiseen osallistuvan puhetavan parina on empatiaa hakeva 

vastadiskurssi. Saamelaisia mitätöivä puhetapa ja empatiaa hakeva vastadiskurssi ovat 

reaktioita uutiseen, jossa epäaidon saamenpuvun käyttö määritellään kulttuurin ryöstöksi 

ja jossa saamelaisia kuvataan hyökkäävien, aggressiivisten sanavalintojen kautta. 

Mitätöinnin puhetapa vähättelee epäaidon saamenpuvun käytön merkitystä saamelaisille 

sekä pyrkii väheksymään saamelaisosapuolten mielipiteitä: puvun käyttäminen ei ole 

puhetavan mukaan niin tärkeä tai merkityksellinen asia, että siitä kannattaisi hermostua. 

Saamelaisosapuolen loukkaantuminen nähdään turhana ja kritiikki 

ammattiloukkaantumisena. Empatiaa hakevalla puhetavalla saamelaisosapuolten 

kriittisiä kommentteja selitetään ja puolustetaan tai kannatetaan mielipidettä, jonka 

mukaan epäaidon saamenpuvun käyttäminen on kulttuurista ryöstöä.  

 

Nimitän tässä luvussa esittelemääni puhetapaa empatiaa etsiväksi, sillä mielestäni siinä 

etsitään ymmärrystä vetoamalla saamelaisten alistettuun yhteiskunnalliseen asemaan. 

Sorrettujen saamelaisten puhetavan funktio on selittää uutisten saamelaisosapuolten 

kriittisiä saamenpukukommentteja sekä puolustaa aggressiiviseksi representoituja 

saamelaisia. Puhetavan toinen funktio ei liity saamelaisten puolustamiseen, vaan toimii 

yleisenä kannanottona epäaitojen saamenpukujen käyttöä vastaan. Sorron diskurssin 

molemmissa funktioissa on kuitenkin keskeistä se, että epäaito saamenpuku nähdään 

jonkinlaisena saamelaisten huonon kohtelun symbolina, historiallisen sortojatkumon 

tämänhetkisenä pisteenä, johon tiivistyvät saamelaisten oikeuksien epäkohdat ja 

itsemääräämisoikeuden puuttuminen.  
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Saamelaisten sorron puhetavan puolustava ja selittävä funktio tulee selkeästi esiin 

kommenteissa 65 ja 66:  

 

(65) Kyllä minuakin ottaisi kaaliin jos minulta riistettäisiin oma kulttuuri 

kieltä myöten ja sitten myöhemmin se riistäjä kävisi onkimaan sillä rahaa 

turisteilta. 

 

(66) Saamelaisia on tässä maassa ja muissa Pohjoismaissa ja venäjällä 

ahdistettu ja syrjitty niin paljon että en ihmettele ollenkaan että tuollainen 

ärsyttää ja loukkaa. 

 

Kommentissa 65 samastutaan hyvin vahvasti saamelaisten asemaan, ymmärretään 

uutisten saamelaisosapuolta sekä selitetään saamelaisosapuolen reaktioita: kyllä minuakin 

ottaisi kaaliin. Kommentissa kuvaillaan toimia, joita saamelaisiin on kohdistettu: heidän 

kulttuuriaan on riistetty sekä käytetty hyväksi. Saamelaiset nähdäänkin kommentissa 

tekojen voimattomina kohteina, ei aktiivisina tekijöinä. Lisäksi riistettynä olemisen 

semantiikka määrittelee saamelaiset valtasuhteen alistetuksi ja sorretuksi osapuoleksi. 

Myös kommentissa 66 selitetään ja ymmärretään saamelaisten reaktioita ja 

merkityksellistetään heidät syrjimisen passiivisiksi kohteiksi.  

 

Sorrettujen saamelaisten puhetavan aktivoivat kommentit toimivat myös argumentteina 

sille, miksei epäaitojen saamenpukujen hyödyntäminen missikilpailuissa ole 

hyväksyttävää:  

 

(67) Koko puvun alkuperäinen tarkoitus on vääntää vitsiä Suomen maahan 

poljetuimmasta ihmisryhmästä. Lukekaapa historiaa (ja myös nykyuutisia 

saamelaisten kohtelusta) niin ymmärrätte miten törkeää on vetäistä 

tuommoinen päälle noissa kisoissa niinkuin tässä on tehty. 

 

(68) Carola on haluton tekemään niin, hän aikoo jatkaa erään pitkään 

sorretun vähemmistön symboliikan käyttöä omiin tarkoituksiinsa. Vaikka 

tämä onkin Suomenkin kannalta noloa, niin enemmän painoarvoa antaisin 

Saamelaisille. Kantaväestön edustajana hävettää, että vielä 2015 

kanssasuomalaiset tallovat heidän kulttuurinsa päälle tällä tavoin. 

 

Sortoaspekti tulee esiin saamelaisia koskevasta kuvauksesta, jonka mukaan he ovat 

Suomen maahan poljetuin ihmisryhmä. Kommentissa saamelaisia merkityksellistetään 
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passiivisina sortopolitiikan kohteina, joita kohdellaan, poljetaan maahan ja joista 

väännetään vitsiä. Kommentti liittää saamelaisten huonoon yhteiskunnalliseen asemaan 

myös selvän historiallisen ulottuvuuden: epäaito saamenpuku yhdistetään osaksi 

saamelaisten sorron jatkumoa. Puhetavassa epäaidon saamenpuvun käyttöä vastustetaan 

siis siksi, että se jatkaa saamelaisten sorron historiaa. Myös Seija Tuulentien väitöskirjan 

(2001) aineistossa erilaiset historialliset narratiivit nousivat keskeisiksi saamelaisten 

oikeuksia koskevassa keskustelussa. Kannanotoissa, joissa suhtauduttiin myönteisesti 

saamelaisille annettaviin oikeusiin, lähdettiin liikkeelle usein ajatuksesta, jonka mukaan 

saamelaiset ovat kolonialismin uhreja (Tuulentie 2001: 121). Kommentissa 68 tuodaan 

keskustelun kohteeksi myös saamelainen kulttuuri, jonka kaltoinkohteluksi epäaito 

saamenpuku määritellään. Seuraavissakin kommenteissa epäaidon saamenpuvun 

väärinkäyttöä kritisoidaan saamelaisen kulttuurin kautta:  

 

(69) Noloa edustaa suomea pilailupuodin halpispuvulla joka kaiken lisäksi 

hyväksikäyttää alkuperäiskansan kulttuuria. 

 

(70) On se törkeää kulttuurin häpäisyä. 

 

Kommentit jatkavat puhetavalle ominaista sorron ja alistamisen teemaa. Saamelaisten 

tavoin myös saamelainen kulttuuri on puhetavassa usein negatiivissävytteisten prosessien 

keskiössä: esimerkiksi ottamisen lähteenä tai hyväksikäytön ja tallomisen kohteena. 

Semanttinen tekijä tai aiheuttaja ilmaistaan toisinaan melko epämääräisesti. Esimerkeissä 

70 kulttuurin häpäisyksi määritellään ilmeisesti epäaito saamenpuku ja sen käyttö. 

Kommentissa 69 kulttuurin hyväksikäyttäjäksi määritellään epäaito saamenpuku. 

Kommentit 69 ja 70 toimivat puhetavassa eräänlaisina kannustavina, samanmielisinä 

vastauksina Ida-Maria Helanderin väitteeseen, jonka mukaan epäaidon saamenpuvun 

käyttö on kulttuurista ryöstöä.  

 

Saamelaisten sorron historialliset aspektit sekä saamelaisten rooli tekojen kohteena 

tulevat selvästi esiin myös kommenteissa 71, 72 ja 73:  

 

(71) Saamelaisia on alistettu kautta historian, yhteen aikaan oli menossa 

valtiojohtoinen suomettaminenkin. Tuollaisesta taustasta herkistyy. 

 

(72) Onnetonta sontaa. Milloin se saamelaisten pilkkaaminen loppuu? ILO 

169! 
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(73) Oli kuin olkin vielä yksi asia, jota saamenkansalta ei olla otettu. 

 

(74) Keskitymme vain yhteen ihmiseen. Jos laajentaisimme 

ymmärrystämme, voisimme nähdä ne tuhannet saamelaiset, joiden 

kulttuurista suomalainen valtaväestö tietää vain sen, mitä media on luonut. 

Kuinka moni muistaa millaista sortopolitiikkaa suomalaiset ovat 

saamelaisia kohtaan harjoittaneet - sulauttamispyrkimykset ja kielen sekä 

kulttuurin harjoittamisen estäminen vain muutama vuosikymmen 

taaksepäin. Ja sitä harjoitetaan yhä (esim. ILO69 sopimusta ei ratifioida, 

maat liukenevat kaivoksiin, perinteisten elinkeinojen harjoittaminen 

hankalaa). Siinä samalla heidän kulttuurinsa pyritään valjastamaan 

markkinoille, jotta se tuottaisi - mutta todennäköisimmin vain suomalaisille. 

 

Kommenteissa 71, 72, 73 ja 74 kerrotaan aikaisempia esimerkkejä tarkemmin tavoista, 

joilla saamelaisia on kohdeltu huonosti. Kommentissa 74 mainitaan kaivosteollisuus, 

perinteisten elinkeinojen harjoittamisen vaikeudet ja ILO 169 -sopimuksen 

ratifioimattomuus. Myös kommentissa 72 puhutaan ILO-sopimuksesta, ja kommentissa 

71 otetaan esille valtion assimilaatiopyrkimykset.  

 

Kommenteissa 71 ja 74 määritellään tarkemmin myös se, mikä tai kuka on aktiivinen 

tekijä saamelaisia alistavassa ja sortavassa valtasuhteessa: kommentin 74 tekijöitä ovat 

suomalaiset, jotka ovat harjoittaneet sortopolitiikkaa saamelaisia kohtaan. Kommentissa 

mainitut sortopolitiikan toimenpiteet – kaivokset, perinteisten elinkeinojen harjoittamisen 

vaikeus, ILO 196 -sopimus –, ovat kuitenkin tiukemmin sidoksissa valtioon kuin 

yksittäisiin suomalaisiin, joten todennäköisesti suomalaisilla viitataan Suomen valtion 

asukkaisiin kollektiivisena kansakuntana, ei niinkään yksittäisinä ihmisinä. Kommentissa 

71 suomettaminen on ollut valtiojohtoista, joten aktiivisena tekijänä pidetään selkeästi 

Suomen valtiota. Tuulentien mukaan suomalaisia harvoin nimetään eksplisiittisesti 

sortajiksi, vaan sortajiksi määritellään juuri Suomi tai Suomen valtio. Ajatus valtiosta 

sortajana liittyy nimenomaan historiakertomukseen, jonka mukaan suomalaiset ovat 

ajaneet saamelaiset pohjoiseen sekä estäneet saamelaisia harjoittamasta kulttuuriaan. 

(Tuulentie 2001: 161.)  

 

Saamelaisten sorron diskurssissa passiivisten tekojen kohde on selkeä (saamelaiset) ja 

valtasuhteen aktiivinen, alistava osapuoli (valtio, suomalaiset kansakuntana) tulee 

kokonaisuudessaan esiin melko implisiittisesti. Valtioon viitataan toisinaan, mutta usein 
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tekijä on jokseenkin epämääräinen. Epämääräisyys voi viitata moniulotteisiin, 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja normeihin, joiden toteuttajat ja tekijät eivät välttämättä 

ole yksinkertaisesti nimettävissä. Tekstin sisäisten toimijoiden lisäksi voidaan tutkia 

myös sitä, mistä näkökulmasta itse kommentti tarkastelee asiaa. Esimerkiksi 

kommenteissa 71 ja 73 (ylempänä) asiaa tarkastellaan etäisyyden päästä, eikä kirjoittaja 

sido itseään minkään ryhmän jäseneksi. Seuraavissa esimerkeissä tilanne on 

päinvastainen:  

 

(75) Jos saamelaisilla ei hädin tuskin ole oikeuksia heidän kulttuuriinsa, 

miksi meillä suomalaisillakaan olisi? Törkeää sanon minä. 

 

(76) Ensin me vietiin niiltä maa ja nyt pöllitään sitten identiteettikin 

eksoottisena lapin kansana. 

 

Molemmissa esimerkeissä kommentin kirjoittaja sitoo itsensä jonkin ryhmän jäseneksi. 

Tässä tapauksessa kirjoittajat liittävät itsensä suomalaisten ryhmään, meihin. Samalla he 

tulevat hyväksyneeksi kirjoittaidentiteettiinsä myös ne negatiiviset ominaisuudet ja roolit, 

joita suomalaisuuteen puhetavassa liitetään. Kyseessä on vahva retorinen keino, jossa 

argumentti etäännytetään omista intresseistä. Yleisön vakuuttaminen on vaikeaa, jolloin 

eräänlaisella rehdillä tunnustamisella herätetään yleinen luottamus: vaikuttaa siltä, ettei 

puhuja välttämättä haluaisi tunnustaa tai myöntää jollakin tavalla itselleen negatiivista 

asiaa, mutta omien intressiensä vastaisesti silti tunnustaa asian oikean laidan. (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 1999: 132–134.) 

 

Kaiken kaikkiaan sortodiskurssi ei ole aineistossani kovinkaan tiheästi aktivoituva. Se 

esiintyy lähinnä Ilta-Sanomien uutisen (LIITE 1) kommentoinnin yhteydessä. Aineistoni 

sortodiskurssin funktio on puolustaa ja selittää saamelaisten aggressiivista reagointitapaa 

missin epäaitoon saamenpukuun tai perustella sitä, miksi puvun käyttö on väärin. 

Puhetavassa missin epäaito saamenpuku nähdään jonkinlaisena saamelaisten sorron 

symbolina, historiallisen sortojatkumon tämänhetkisenä pisteenä. Saamelaisten alistettua 

asemaa korostetaan merkityksellistämällä saamelaisia passiivisina kohteina myös 

lausesemanttisella tasolla.  
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6. PÄÄTÄNTÖ  
 

Tutkin pro gradu -työssäni saamenpukua omivia puhetapoja ja niiden vastadiskursseja 

epäaitoa saamenpukua käsittelevissä verkkokeskusteluissa. Tutkimusaineistooni kuuluu 

yhteensä 559 verkkoon kirjoitettua kommenttia, jotka käsittelevät Carola Millerin, 

suomalaisen missin, pilailupuodista ostettua saamenpukua muistuttavaa asua. Kommentit 

on kirjoitettu Ilta-Sanomien aihetta käsittelevän uutisen kommenttiosioon sekä viiteen 

Facebook-tilapäivitykseen joulukuussa 2015. Tutkimusaineistoni on peräisin Oulun 

yliopiston Giellagas-instituutin Saamelaisen kulttuuriarkiston kokoelmista. 

 

Aineistoni Facebook-tilapäivitykset kuuluivat missi Carola Millerille, Yleisradion 

entiselle toimitusjohtajalle ja kansanedustajalle Mikael Jungnerille sekä Andte Gaup-

Juusolle, joka on karesuvantolainen poromies ja Big Brother -nimisen tosi-tv -ohjelman 

voittaja. Lisäksi Ilta-Sanomat sekä Lapin Kansa nostivat missin kisailuasun esiin 

Facebook-sivuillaan. Kommenteista 330 kappaletta on kirjoitettu näihin viiteen 

Facebook-tilapäivitykseen. Loput 229 kappaletta on kirjoitettu Ilta-Sanomien uutisen 

kommenttiosioon.  

 

Facebook-tilapäivitykset olivat julkisia, ja ihmiset keskustelivat päivityksissä omilla 

nimillään. Ilta-Sanomien kommentointi oli anonyymiä. Käsittelen työssäni kaikkia 

kommentteja nimettömästi.  

 

Varsinaisena tutkimusaineistonani toimivat Ilta-Sanomien keskusteluosioon sekä 

Facebookiin kirjoitetut kommentit, mutta otan analyysissäni huomioon myös niiden 

lähimmät tekstuaaliset kontekstit. Kommenttien lähikonteksteina pidän Facebook-

tilapäivityksiä sekä niihin linkitettyjä uutisia. Ilta-Sanomien kommenttiosion lähin 

konteksti on se Ilta-Sanomien uutinen, jota kommentit koskevat. Lähikontekstien 

analyysi auttaa tulkitsemaan kommentteja ja niissä näkyviä puhetapoja. 

Kokonaisvaltaisen analyysin avulla pystyn muodostamaan kuvaa siitä, mitä media 

kirjoittaa ja miten sosiaalinen media tähän vastaa.  

 

Pro gradu -työni teoreettisena viitekehyksenä ja menetelmällisenä työkaluna toimii 

kriittinen diskurssianalyysi, jonka ydinajatus on, ettei kielen käyttö pelkästään kuvaa 

maailmaa, vaan rakentaa sosiaalista todellisuuttamme. Diskurssianalyysin 
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tutkimuskohteita ovat ne kielen käytön tavat, joilla toimijat kuvaavat ja nimeävät ilmiöitä. 

Toimijat valitsevat kielen resursseista tarpeisiinsa sopivia ilmauksia, ja valituilla 

kuvauksilla ja selityksillä rakennetaan halutunlaisia asiaintiloja.  

 

Diskurssianalyysin painotus voi vaihdella kriittisestä diskurssianalyysistä ei-kriittiseen. 

Katson, että pro gradu -työni edustaa diskurssianalyysin kriittistä näkökulmaa, jonka 

lähtökohtaoletuksena on valtasuhteiden olemassaolo. Tarkastelun kiintopisteeksi 

asetetaan ne kielenkäytön tavat, joilla valtasuhteita ylläpidetään ja oikeutetaan.  

 

Menetelmällisesti diskurssianalyysi ei tarjoa tutkijalle tiettyä kaavaa, jonka avulla 

aineistoa voisi ryhtyä analysoimaan. Niinpä tutkija valitsee työkalunsa itse. Oman 

aineistoni jäsentelyyn käytän monenlaisia menetelmiä: tutkin muun muassa nimeämisiä, 

kuvaamista, puhetapojen argumentteja, retorisia keinoja, kategorisointeja, toimijoita, 

diskurssien funktioita sekä diskurssien sisäisiä ja niiden välisiä valtasuhteita.  

 

Lähestyn aineistoani kulttuurisen omimisen (cultural appropriation) näkökulmasta. 

Kulttuurista omimista on määritelty muun muassa älyllisen omaisuuden, tiedon, historian, 

kulttuuri-ilmausten ja kulttuuristen artefaktien ottamiseksi sellaisesta kulttuurista, joka ei 

ole oma. Kulttuurisen omimisen käsitteessä valtasuhteet ovat olennaisia: jos lainaaminen 

tapahtuu alistetusta kulttuurista dominanttiin kulttuuriin, kyse on kulttuurisesta 

omimisesta. Kulttuurisen omiminen ei ole seurauksetonta, vaan se voi vaikuttaa 

negatiivisesti sekä yksilöön että yhteisöön. Kulttuurisen omimisen haitallisten 

vaikutusten vuoksi aihetta on mielestäni tärkeä tutkia.  

 

Pro gradu -työssäni tutkin, miten verkkokommentit rakentavat kulttuurisen omimisen 

diskurssia. Olen kiinnostunut puhetavoista, joiden avulla kulttuurista omimista 

harjoitetaan, tuetaan ja puolustetaan. Lisäksi perehdyn siihen, millaisin puhetavoin 

kulttuurista omimista vastustetaan. Katson siis, että myös puhetavat voivat olla mukana 

omimassa kulttuurisia elementtejä tai tukemassa niiden omimista. Näkökulmaa tukee 

diskurssianalyysin teoreettinen lähtökohtaoletus, jonka mukaan kieli ei heijasta 

maailmaa, vaan on mukana rakentamassa sitä.  
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Aineiston teemoittelun ja sisällöllisen analyysin myötä työhöni alkoi muodostua runko, 

joka koostuu saamenpukua omivista puhetavoista sekä näiden puhetapojen 

vastadiskursseista tai diskurssipareista. Saamenpukua selkeästi omivia puhetapoja ovat 

mielestäni erilaiset omistajuusmäärittelyt, joissa saamenpuvun asema nimenomaan 

saamelaisena kulttuuriperintönä pyritään haastamaan. Näihin puhetapoihin kuuluvat 

alue- ja kansallisvaltioperustainen puhetapa sekä yksilönvapauden ja tasa-arvon 

puhetapa. Vastadiskurssina toimii saamelaisten erillisyyttä korostava puhetapa.  

 

Aineistossani kulttuurista omimista tuetaan myös kansan- ja kansallispukujen normien 

kautta. Normineuvottelu rakentaa aineistooni pukuliberalismin ja pukukonservatismin 

puhetavat, jotka ottavat kantaa joko epäaidon saamenpuvun käytön puolesta tai sitä 

vastaan. Analyysiosion lopuksi tarkastelen diskurssiparia, joka koostuu saamenpuvun 

omimista tukevasta mitätöinnin puhetavasta sekä empatiaa etsivästä vastadiskurssista, 

joka korostaa saamelaisten alisteista yhteiskunnallista asemaa.  

 

Alue- ja kansallisvaltioperustaisen puhetavan funktio on haastaa ja kyseenalaistaa 

saamenpuvun asema saamelaisten kulttuuriperintönä. Saamenpuvun omistajuutta 

puhetavassa alueellisena, kansallisvaltioihin sidottuna kysymyksenä, jolloin saamenpuku 

hahmotetaan lappilaiseksi kansallisasuksi ja sitä kautta osaksi suomalaista kulttuuria. 

Puhetapa tiivistyy saamenpuvuille annetuissa nimityksissä lapinpuku tai Lapin puku. 

Saamenpuvun käyttöoikeutta hahmotellaan lisäksi Suomen kansallispukujen normien 

kautta, jolloin saamenpukua viedään kauemmaksi saamelaisesta yhteisöstä liittämällä 

puku osaksi Suomen kansallispukujen normien piiriä. Puhetavan taustalla vaikuttaa ajatus 

siitä, etteivät saamelaiset ole oma kansansa, vaan tiukasti osa Suomea, suomalaisuutta ja 

suomalaista kulttuuria. Ajatusmalli johtaa siihen, että puhetavassa suomalaisten oikeus 

on päättää myös siitä, miten saamenpukua saadaan tai ei saada käyttää. Alue- ja 

kansallisvaltiosidonnaisessa puhetavassa toistuvat Seija Tuulentien väitöskirjan (2001) 

tutkimustulokset: suomalaiset esitetään holhoajina ja saamelaiset holhottuina, ja 

liittämällä saamelaiset suomen kansalaisuuden kategoriaan saamelaisuuden ja 

suomalaisuuden eroja häivytetään.  

 

Myös yksilönvapauden ja tasa-arvon puhetapa kyseenalaistaa saamenpuvun asemaa 

saamelaisten kulttuuriperintönä.  Puhetavan keskeisin sisältö on, että kaikilla yksilöillä 

tulee olla oikeus pukeutua haluamiinsa vaatteisiin – myös saamenpukuun. Yksilön 
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vapaudet mielletään tärkeämmiksi kuin vähemmistöjen kollektiiviset oikeudet 

kulttuuriperintöönsä. Yksilönvapautta korostavien ajatusmallien lisäksi puhetavassa 

vaikuttaa tasa-arvoideologia, jonka mukaan jokaisella yksilöllä tulisi olla täsmälleen 

samat oikeudet ja velvollisuudet.  

 

Myös Tuulentie (2001) on tutkinut saamelaisten oikeuksissa käydyissä keskusteluissa 

esiintyvää tasa-arvoideologiaa. Tasa-arvo on monitulkintainen käsite, mutta omassa 

aineistossani se tulee ilmi niin, ettei kulttuurisia eroja tulisi oikeudenmukaisessa 

yhteiskunnassa ottaa huomioon. Tasa-arvon tulisi toimia samalla tavalla sukupuoleen, 

kulttuuriin, rotuun tai muihin ominaisuuksiin katsomatta. Kun saamenpuvun 

omistajuusoikeusmäärittelyssä korostuu valtion yksilöjäsenten etnisyydestä riippumaton 

tasa-arvo, saamenpuku hahmottuu kulttuurisena erityisoikeutena sekä tasa-arvon 

rikkojana, mikä johtaa totuttujen ryhmäkategorioiden horjumiseen: puhetavassa orastaa 

saamelaisten asemointi sortajien asemaan, jolloin suomalaisille, kansalliselle 

enemmistölle, sovitellaan sorretun roolia. Yksilönvapautta ja tasa-arvoa korostava 

puhetapa perustuu pitkälti myös Suomen kansallisvaltion oikeuskäsityksiin ja 

kirjoitettuihin lakeihin, jolloin saamelaiseen tapaoikeuteen pohjautuvien pukunormien 

näkemystä saamenpuvun käytöstä ei tunnisteta tai tunnusteta. Koska saamelaisten 

tapaoikeuden normien näkökulmaa ei puhetavassa tunneta tai tunnusteta, voidaan 

perustellusti pohtia, mielletäänkö saamelaiset suomalaisesta kulttuurista erilliseksi 

kansaksi vai pikemminkin osaksi suomalaista kulttuuria.  

 

Alueeseen ja kansallisvaltioon sidotun omistajuuden sekä yksilönvapauksia ja tasa-arvoa 

korostavien puhetapojen vastadiskurssina toimii puhetapa, jonka funktiona on korostaa 

saamenpuvun etnisyyteen sidottua omistajuutta sekä saamelaisen kulttuurin erillisyyttä ja 

itsenäisyyttä. Puhetavassa saamenpuku määritellään saamelaisten kulttuuriperinnöksi, 

jolloin puhetapa heijastelee saamelaisen tapaoikeuden periaatteita: saamelaista 

tapaoikeutta ei välttämättä tunneta, mutta siihen perustuvia omistajuusmäärittelyjä 

kunnioitetaan. Puhetavan ydinajatus tiivistyy jälleen nimityksissä: Nimitystä 

saamenpuku käytetään aineistossani useammin niissä puhetavoissa, joissa jollain tavalla 

korostetaan saamelaisten erillisyyttä ja itsenäisyyttä tai vastustetaan epäaidon 

saamenpuvun käyttöä. Vielä tarkempana sääntönä tuntuu toimivan kuitenkin se, ettei 

kyseisissä puhetavoissa kovinkaan paljon käytetä nimitystä lapinpuku. Joissakin 

puhetapaan kuuluvissa kommenteissa saamelaisten erillisyyttä ja saamenpuvun 
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kulttuuriyhteyttä korostetaan vertaamalla saamenpukua romanien kansallisasuun. 

Keskeistä puhetavassa onkin se, miten saamelaisiin ja saamelaiseen kulttuuriin 

suhtaudutaan: saamelainen kansa ja kulttuuri nähdään siinä mielessä suomalaisuudesta 

erillisinä asioina, että saamelaisilla on oikeus päättää puvun käytöstä oman kulttuurinsa 

sääntöjen mukaisesti.  

 

Kansan- ja kansallispukujen normeja käsittelevien pukuliberalismin ja 

pukukonservatismin puhetapojen avulla pyritään määrittelemään, onko epäaidon 

saamenpuvun käyttö hyväksyttävää vai ei. Puhetavoissa näkyvät Suomen 

kansallispukujen ja saamenpukujen historioiden erot ja yhtäläisyydet eli esimerkiksi se, 

että Suomen kansallispuvuilla ja saamenpuvuilla on toisistaan poikkeavat 

valintaperusteet ja suhteet kantajiensa identiteettiin.  

 

Pukuliberalismin puhetavan funktiona on puolustaa ja tukea epäaidon saamenpuvun 

käyttöä, minkä vuoksi määrittelen sen saamelaista kulttuuria omivaksi puhetavaksi. 

Puhetavassa kansan- ja kansallispukujen normien noudattamista ei pidetä tärkeänä eikä 

pukujen ”aitoutta” välttämättä arvosteta. Puhetavassa puhaltaa uudistusmielinen henki, 

jonka mukaan vanhojen kansan- ja kansallispukujen muokkaaminen nykyaikaan sopiviin 

tarkoituksiin on toivottavaa. Myös epäaitoja saamenpukuja merkityksellistetään paikoin 

jonkinlaisiksi uudistetuiksi kansan- tai kansallispuvuiksi. Saamenpukua tarkastellaankin 

Suomen kansallispuvun kontekstista käsin. Puhetavassa kansan- ja kansallispukujen 

keskeisiksi arvoiksi asetetaan visuaalisuus sekä se, että puku on sopiva 

kauneuskilpailuihin. Puvun muilla ominaisuuksilla tai mahdollisilla kulttuurisilla 

merkityksillä ei välttämättä ole väliä, jolloin päädytään melko radikaaliin 

pukuliberalismiin: kaikkien normien hylkäämiseen.  

 

Pukuliberalismille vastakkaisena puhetapana toimii pukukonservatismin puhetapa, jonka 

funktiona on puolustaa ns. aitojen kansan- ja kansallispukujen normien noudattamista. 

Normeja noudattaville kansan- tai kansallispuvuille annetaan pukukonservatismin 

puhetavassa aitousstatus, jonka puku voi menettää, jos sen normeja rikotaan. 

Saamenpukua kuvaillaan muun muassa paremmaksi ja kauniimmaksi kuin epäaitoa 

saamenpukua, jota nimitetään turistikrääsäksi ja feikkipuvuksi. Pukukonservatismin 

puhetavassa tuetaan valmiiksi annettua saamelaista näkemystä aidon puvun normeista. 

Puhetavan mielipidevaikuttajana toimii karesuvantolainen poromies, Big Brother -tv-



 

82 
 

ohjelman voittanut Andte Gaup-Juuso. Koska kansan- ja kansallispukujen aitous on 

puhetavassa tärkeää, saamelaiseen näkökulmaan luotetaan, minkä kautta saamelainen 

ääni pääsee kansan- ja kansallispukujen normineuvottelussa jossain määrin kuuluviin. 

Puhetavassa saamenpukua ja puvun normeja ei kuitenkaan vaikuteta tuntevan, jolloin 

missin epäaitoa saamenpukua arvotetaan enemmän Suomen kansallispuvun kuin 

saamenpuvun normien kautta. Koska puhetapa on kuitenkin mukana vastustamassa 

epäaidon saamenpuvun käyttöä, katson sen samalla kokonaisuudessaan vastustavan myös 

kulttuurista omimista.  

 

Käsitys saamenpuvusta saamelaisten kulttuuriperintönä haastetaan aineistossani myös 

mitätöivällä puhetavalla, jonka funktiona on saamelaistoimijoiden mielipiteiden 

mitätöinti sekä heidän legitimiteettinsä haastaminen. Puhetavalla mitätöidään samalla 

aineistooni liittyvien uutisten saamelaistoimijoiden esiin tuoma näkökulma, jonka 

mukaan saamenpuku on saamelaisten kulttuurista omaisuutta. Mitätöinnin keinona 

käytetään useimmiten saamelaisten ominaisuuksiin liittyvää kategorisointia. Saamelaiset 

määritellään puhetavassa esimerksi uhriutujiksi, mielensäpahoittajiksi ja riitaisiksi. 

Kategorisoinneilla saamelaisiin liitetään tietynlaisia ominaisuuksia: mielensäpahoittajien 

ja ammattiloukkaantujien luonteeseen kuuluu turhaan loukkaantuminen, jolloin 

kategorioista käsin on mahdotonta esittää asiallista, oikeutettua kritiikkiä.  

 

Mitätöivässä puhetavassa saamelaistoimijoiden mielipiteet ja legitimiteetti saatetaan 

haastaa myös tavoilla, jotka eivät ole suoranaisesti missään yhteydessä keskustelun 

kohteena olevaan epäaidon saamenpuvun tapaukseen: esille otetaan muun muassa 

saamelaismääritelmäkysymys. Mitätöinnin puhetapa on aineistossani jokseenkin 

hegemonisessa asemassa.  

 

Mitätöivän, saamenpuvun omimiseen osallistuvan puhetavan parina on empatiaa hakeva 

vastadiskurssi. Mitätöinnin puhetapa ja empatiaa hakeva vastadiskurssi ovat nähdäkseni 

pääosin reaktioita uutiseen, jossa epäaidon saamenpuvun käyttö määritellään kulttuurin 

ryöstöksi ja jossa saamelaisia kuvataan hyökkäävien, aggressiivisten sanavalintojen 

kautta. Saamelaisosapuolen loukkaantuminen nähdään turhana ja kritiikki 

ammattiloukkaantumisena. Empatiaa hakevalla puhetavalla saamelaisosapuolten 

kriittisiä kommentteja selitetään ja puolustetaan tai kannatetaan mielipidettä, jonka 

mukaan epäaidon saamenpuvun käyttäminen on kulttuurista ryöstöä. Katson puhetavan 
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olevan empatiaa etsivä, sillä siinä etsitään ymmärrystä vetoamalla saamelaisten 

alistettuun yhteiskunnalliseen asemaan. Epäaidon saamenpuvun käyttö nähdään 

symbolisesti; osana saamelaisten ja saamelaisen kulttuurin alistamisen historiallista 

jatkumoa. Saamelaiset ja saamelainen kulttuuri hahmotetaan myös lausesemanttisella 

tasona alistettuun asemaan: saamelaisia pilkataan, heiltä otetaan ja saamelaisen 

kulttuurin päälle tallotaan tai sitä hyväksikäytetään.  

 

Aineistossani ilmenevät valtarakenteet ovat analyysin jälkeen melko selviä: saamelaisten 

ääntä ei keskustelussa juurikaan kuulla. Saamelaiset ja saamenpuku nähdään pääosin 

osana suomalaisuutta, Suomen valtiota ja suomalaista kulttuuripiiriä. Tästä kertoo muun 

muassa se, että epäaitoa saamenpukua määritellään Suomen kansallispukujen normeista 

käsin. Jopa niissä puhetavoissa, jotka vastustivat kulttuurista omimista, ei välttämättä 

suoraan tunnistettu tai tunnustettu saamelaisten erillisyyttä. Saamelaisten erillisyyttä 

korostava puhetapa on aineistoni ainoa diskurssi, jossa varsinaisesti kyseenalaistetaan 

saamelaisten totuttu asema suomalaisuuden resurssina.  

 

Kriittisen diskurssianalyysin perinteeseen kuuluu, että tarkastelun kohteeksi nousevat 

myös erilaisten puhetapojen ideologiset seuraukset. Ne saamenpukua omivat puhetavat, 

jotka nostin analyysiosiossani esiin, herättävätkin monenlaisia ajatuksia sekä 

jatkotutkimusideoita. Olen huomannut, että aineistossani hegemoninen mitätöinnin 

puhetapa on yleinen myös monissa muissa saamelaisia ja saamelaista kulttuuria 

koskevissa keskusteluissa. Saamelaisiin liittyvässä uutisoinnissa aktivoituu puolestaan 

puhetapa, jossa saamelaisista piirretään aggressiivista, riidanhaluista kuvaa. 

Aineistossani näiden kahden puhetavan välillä tuntui olevan yhteys: uutisointi, joissa 

saamelaiset representoitiin aggressiivisiksi, ruokki mitätöivää puhetapaa saamelaisista 

mielensäpahoittajista. Tästä negatiivisesta kierteestä on puhunut muun muassa Suomen 

saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti. Onko mielensäpahoittajarepresentaatio jo 

niin yleinen, että voidaan puhua uudesta saamelaisstereotypiasta? Pohtimisen arvoista on 

myös se, miten median luoma saamelaiskuva vaikuttaa niihin, joille saamelainen kulttuuri 

ja saamelaiset ovat kaukainen ja vieras aihepiiri. Millaisia mediakuvia he sisäistävät?  

 

Oleellista saamelaisuutisoinnissa sekä saamelaisiin liittyvässä verkkokeskustelussa on 

mielestäni se, miten niiden luoma ilmapiiri vaikuttaa saamelaisiin ja erityisesti 

saamelaisnuoriin, jotka viettävät vanhempaa sukupolvea enemmän aikaansa verkossa ja 
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joiden identiteetti on vielä kehitysvaiheessa. Monet saamelaiset tuttavani ja ystäväni ovat 

kertoneet, että saamelaisuutisointi ja verkon vihapuhe turhauttaa, lannistaa ja raivostuttaa. 

Niiden esittämät saamelaiskuvat ja ”faktat” koetaan vääriksi. Omaa mielipidettä ei 

välttämättä uskalleta tuoda esiin, sillä verkossa on valmiina vastakkaista osapuolta 

edustava armeija valmiina lyttäämään sen – ja mahdollisesti myös ihmisen siinä sivussa. 

Saamelaisasioihin ei verkossa välttämättä enää uskalleta ottaa kantaa tai se nähdään 

yksinkertaisesti hyödyttömänä: Mitä turhaan, kun kukaan ei kuitenkaan usko tai 

kuuntele? Tutkimuksia siitä, että saamelaiset kohtaava verkossa vihapuhetta, on jo 

olemassa. Tarvittaisiin myös tutkimuksia siitä, miten verkossa ja muualla koettu vihapuhe 

vaikuttaa saamelaisten terveyteen ja hyvinvointiin.  

 

Pohtimisen arvoisia ovat myös erilaiset ideologiset yhteentörmäykset sekä niiden syyt. 

Aineistoni saamenpukukeskustelussa yhteen törmäävät muun muassa saamelaisten 

pyrkimykset itsemääräämisoikeuteen sekä valtayhteiskunnan käsitykset saamelaisista 

suomalaisuuden erityispiirteenä. Vastakkaisia näkemyksiä edustavat myös ryhmien 

kollektiivisia oikeuksia korostavat ajatusmallit sekä yksilönvapauden ja liberalismin 

puolesta liputtavat ideologiat. Mielestäni näissä törmäyksissä näkyy ymmärtämättömyys 

ja pohjimmiltaan varmaankin se, että saamelaisista ja saamelaisesta kulttuurista tiedetään 

vain vähän. Tämän takia saamenpukuihin sovitellaan suomalaisten kansallispukujen 

normeja: omasta näkökulmasta ei suostuta astumaan ulos, sillä ei tiedetä tai haluta uskoa, 

että asiaa voisi tarkastella toisinkin.  

 

Tutkimustulokseni eivät tietenkään ole suoraan yleistettävissä aineistoni ulkopuolelle, 

mutta toivon, että työstäni voisi saada näkökulmia tai ideoita aihetta koskevaan 

jatkotutkimukseen. Parannettavaa löytyy kuitenkin lähes aina, ja niin nytkin: Pro 

gradulleni olennainen käsite, kulttuurinen omiminen, vakiintui osaksi analyysiä melko 

myöhään. Jos olisin löytänyt käsitteen aiemmin, olisin saattanut lähteä katsomaan 

aineistoani jonkin verran nykyisestä näkökulmastani poikkeavalla tavalla. Olisinko 

kenties löytänyt uusia, erilaisia puhetapoja? Olisiko työni jäsentynyt sen perusteella 

jotenkin toisin, kenties yhtenäisemmin ja niin, että erilaiset puhetavat muodostaisivat 

harmonisemman kokonaisuuden? Onkin muistettava, että tapani katsoa epäaitoihin 

saamenpukuihin liittyvää verkkokeskustelua onkin vain yhden tutkijan näkökulma 

asiaan.  
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Lopuksi tahdon kertoa palautteesta, jonka sain työni loppuvaiheessa ohjaajiltani. He 

huomauttivat, että koska asioiden ja ilmiöiden nimityksissä on voimaa, olisi hyvä kutsua 

epäaitoja saamenpukuja nimellä, joka ei sisällä saamenpuku-sanaa. Olin kuitenkin 

käyttänyt nimitystä systemaattisesti läpi koko työn, joten en enää viime hetkellä lähtenyt 

muuttamaan nimeä. Ratkaisuuni vaikutti myös se, etten onnistunut keksimään puvuille 

omasta mielestäni käyttökelpoista nimitystä. Toivon, että joku minun jälkeeni keksii. 

Näin voidaan entistä selvemmin tehdä eroa saamenpukujen sekä niitä muistuttavien 

asujen välille.  
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LIITTEET  
 

 

LIITE 1 (1/3):  
 

 
 

Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Carola Miller edustaa Suomea Miss Maailma -

kilpailussa pilailupuodista ostettu lapinpuku päällään, asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Puku 

nähdään Millerin yllä Kiinassa järjestettävän kilpailun kansallispukuosiossa. 

 

Pukuvalinta on aiheuttanut paheksuntaa saamelaisten keskuudessa. Suomen saamelaisnuorten 

puheenjohtaja Ida-Maria Helander toteaa saamelaisten yksimielisesti tuomitsevan 

”feikkipukujen” käytön. 

 

– Tämä on aivan hirveän loukkaavaa ja ennen kaikkea se on kulttuurin ryöstöä, Helander 

kommentoi IS:lle. 
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Helanderia harmittaa, että jälleen suomalaismissi edustaa Suomea täysin vääränlaisessa 

puvussa, varsinkin kun kukaan misseistä ei ole ollut oikeasti saamelainen. Vuonna 2005 

perintöprinsessa Susanna Laine sai vastaavan kohun aikaan edustaessaan Suomea täysin 

vääränlaisessa lapinpuvussa. Kaksi vuotta myöhemmin Miss Suomi Noora Hautakangas edusti 

Suomea, tuolloin saamelaiset pukivat tämän aitoon saamenpukuun. 

 

– Missi ehkä voi vielä piiloutua tietämättömyyden taakse, mutta missiorganisaation luulisi 

oppineen aikaisempien vuosien vuoksi, Helander toteaa. 

 

Helander kommentoi puvun Millerin puvun olevan ”täysin vääränlainen.” 

 

– Se kertoo missiorganisaation feikkeydestä ja pinnallisuudesta. Kisoihin halutaan eksotiikkaa, 

mutta jos missi ei ole aito saamelainen, eksotiikkaa pitäisi hakea jostain muualta kuin toisten 

kulttuureista ryöstämällä. 
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”Tarkoitus ei ollut loukata”  
Missitoimiston manageri Linda Ahonen kertoo Ilta-Sanomille Carola Millerin hankkineen 

puvun itse. 

 

– Hän saa apua pukuasioista meiltä ja yritämme neuvoa parhaamme mukaan, mutta en osaa 

sanoa, miksi hän valitsi juuri tämän puvun kisoihin. 

 

Ahonen pahoittelee tilannetta ja siitä seurannutta mielipahaa. 

 

– En tiennyt, että pukujen takana on ollut tällainen historia, että niitä on aiemminkin käytetty. 

Meidän ei ole tietenkään tarkoitus loukata ketään. 

 

Miller edustaa Suomea Miss Maailma -kilpailussa joulukuun 12. Kiinassa. 

 

– Harmittaa tämä, sillä Carola on aivan upea tyttö ja häntä pitäisi tässä tilanteessa pikemminkin 

tsempata, Ahonen sanoo.  
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Saamenpuvun väärinkäyttö syrjintää? – Tutkija väläyttää 

oikeustoimilla 

Hallitus ja poliitikot ovat potkineet saamelaisia päähän koko vuoden. Siksi 

pilailupuodin saamenpuvut missien ja julkkisten yllä tuntuvat nyt tavallistakin 

pahemmalta. Tutkija ehdottaa loukkausten viemistä markkinaoikeuteen. 

Missi Carola Miller aikoi pukeutua pilailupuodin saamenpukuun Miss Maailma -

kisassa. Saamelaiset suuttuivat. Tällä viikolla Martina Aitolehti pönötti talvikuvissa 

samanlainen kolttu yllään. Ja siellä se yksi vähemmistö taas nillittää.  
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Niinhän me lannan väki asian usein kuittaamme. Kevyesti, ohimennen. Mitä sitten jos 

Tanja Poutiainen juhlii upeaa uraansa leikkisaamenpuvussa? Haloo, sehän on vain 

kangasta, vaate!  

Vaan kun ei ole.  

Saamelaisyhteisön ulkopuoliset eivät ymmärrä, että saamenpuku, pohjoissaameksi 

gákti, on paljon enemmän.  

– Se on toinen iho, kuvasi vuoden saamelainen Outi Länsman Ylen toimittaja Mikko 

Peltolalle Linnan juhlissa.  

Tutkija ja saamelainen Saara Tervaniemi Lapin yliopiston yhteiskunnallisesta 

tiedekunnasta sanoo, että saamenpuku on hyvin henkilökohtainen asia saamelaiselle. 

Sanotaan, että siitä voi nähdä kantajan kotipaikan, suvun, siviilisäädyn, jopa 

varallisuuden, iän ja persoonallisuuden. Kun joku muu kuin saamelainen pukee sitten 

puvun ylleen, kulttuuriset koodit eivät pidäkään enää paikkaansa.  

Saamenpuku on siis enemmän kuin vaate. Se on symboli ja symbolit taas rakentavat 

yhteisöllisyyttä. Ilman saamelaisia symboleita, saamelaista yhteisöllisyyttä, yhteisöä ei 

olisi edes olemassa. Lapin yliopiston politiikan tutkija Mika Luoma-aho kirjoitti 

suomalaisista vuonna 2008:  

”Mikäli Suomi ja suomalaiset jotenkin luopuisivat kaikesta yhteisöllisyyttä tulkitsevasta 

symboliikasta, jäljelle ei jäisi enää mitään, mikä yhdistäisi yhden suomalaisen toiseen ja 

meidät kaikki tähän maahan. Suomea, meitä ei enää olisi.”  

Tervaniemi sanoo, että sama teksti pätee saamelaisiin, toki sillä erotuksella saamelaiset 

ovat suomalaisia uhatumpia, sillä saamelaisilla ei ole valtiokansastatusta suojanaan.  

Siltikin ihmetyttää, miten pahainen leikkipuku voi haitata tai loukata kulttuuria.  

Tervaniemi kääntää asian toisinpäin.  

– Minusta on mielenkiintoista, että miksi saamelaisten pitää koko ajan uskottavasti 

selittää, miksi se on loukkaavaa. Miksi tieto siitä, että se on loukkaavaa, ei riitä? Onko 

kyse juuri siitä, ettei ymmärretä, että saamelaisilla on tosiaankin oma kulttuuri ja 

pukeutumisessa omat kulttuuriset koodit, joita on vaikea ymmärtää suomalaisesta 

perspektiivistä.  

Tutkija ja saamelainen Piia Nuorgam Lapin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta 

kysyy olisiko reaktio valtaväestön osalta sama, jos romaneita halvennettaisiin samalla 

tavalla. Siis käytettäisiin pukua miten halutaan, tehtäisiin kulttuurin symbolilla bisnestä 

ja hyödynnettäisiin sitä markkinoinnissa. Nuorgam uskoo, että reaktio olisi toinen.  
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– Ovatko saamelaiset yhdenvertaisessa asemassa, jos meille voi tehdä näin ja muille ei? 

Nuorgam tivaa.  

Nuorgam kirjoittaa parhaillaan oikeustieteellistä artikkelia, jossa hän pohtii, onko 

saamenpuvun hyödyntäminen kaupallisissa ja muissa tarkoituksissa syrjintää.  

– Yhdenvertaisuuslaissa on häirinnän käsite, Nuorgam sanoo ja siteeraa Suomen lakia.  

– Tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on syrjintää, jos se 

liittyy etniseen alkuperään ja käyttäymisellä luodaan henkilöä tai ryhmää kohtaan 

halventava tai nöyryyttävä ilmapiiri.  

Nuorgam ei tiedä, mihin johtopäätöksen artikkelissaan päätyy, mutta on tosissaan 

asiansa kanssa.  

Hän julkaisi joulukuun toinen päivä Facebook-sivullaan pitkän tekstin, jossa hän pohtii 

pitäisikö loukkaavia pukutapauksia viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, 

mainonnan eettisen neuvoston sekä markkinaoikeuden arvioitavaksi kun kerran 

saamelaisten loukkaantumista ja huolta ei oteta tosissaan.  

Nuorgam saa tukea yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiältä, joka lausui 

Saamelaisnuorten konferenssin Katson, että esimerkiksi stereotyyppisten ja loukkaavien 

mielikuvien levittäminen saamelaisista tai esimerkiksi saamenpuvun vääristelevä käyttö 

voi täyttää häirinnän kriteerit.  

Missi pukee ylleen leikkipuvun, saamelaiset pillastuvat niin, että kohta ollaan 

oikeudessa? Kuulostaa hurjalta, suhteettomalta, mutta Piia Nuorgam ei ole asiansa 

kanssa yksin.  

Pukusähellykset ottavat saamelaisia kaaliin aivan oikeasti. Netti pursuaa paheksuvia ja 

loukkaantuneita kannanottoja Carola Millerin puvusta. Kun missi puolustautui ja kertoi 

puvun muistuttavan häntä eksoottisesta Lapin luonnosta, Tamperelainen ruokablogisti 

Emmi Nuorgam sivalsi neitoa isolla ruoskalla:  

– Mikäli hän todella olisi halunnut esitellä fantasiapukukierroksella Lapin luontoa, olisi 

kannattanut ennemmin pukeutua vaikkapa poroksi.  

Piia Nuorgam myöntää, että saamelaiset ovat juuri nyt herkällä mielellä kulttuurinsa 

kanssa, sillä he tuntevat sen olevan uhatumpana kuin aikoihin.  

Se johtuu poliittisen ilmapiirin muutoksesta. Saamelaisten näkökulmasta valtiovalta 

hakkaa alkuperäiskansaansa kaksin käsin, sillä saamelaisten asema on mennyt viime 

vuosina monta askelta taaksepäin.  

Saamelaiskäräjälakia ei uudistettu. Ilo-sopimusta ei vieläkään hyväksytty. 

Saamelaismääritelmä on saamelaisten parlamentaarisen päätöksen vastainen. 

Metsähallituslaki näyttää unohtavan saamelaiset.  
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– Mitä uhatummaksi koemme olemassaolomme ja kulttuurimme, sitä enemmän se 

loukkaa, että valitut kulttuurin osat kelpaavat taloudellisen hyödyn tavoitteluun, 

Nuorgam sanoo ja jatkaa, että juuri nyt saamelaiset eivät koe, että heillä olisi valtaa 

omaan elämäänsä saamelaisina.  

 

 

 
 

Tämä on niin painavaa puhetta, että ehkä ei-saamelaisten olisi vain viisainta lopettaa 

feikki-gákteilla leikkiminen. Jospa jättäisimme ne sinne kauppaan? Mitä jos 

valitsisimme ne cowboy-kuteet tai spiderman-kostyymin hassuihin bileisiimme. Jospa 

markkinoisimme Lappia vaikka revontulilla.  

Piia Nuorgam epäilee, että voi olla, että jotkut hakevat nykyään pukuloukkauksilla vain 

halpaa julkisuutta.  

Jos näin on asian laita, kannattaisi rohkeasti kokeilla blogistin mainitsemaa poropukua. 

Voisi kuvitella, että keltainen lehdistö olisi salamavalona paikalla, jos Suomen 

kandidaatti miss Maailmaksi astelisi punaiselle matolle vaatimeksi pukeutuneena.  

Korjattu 13.12. kello 13.24. Ensimmäistä lausetta: Hän ei pukeutunut vaan aikoi 

pukeutua.  
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Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Ida-Maria Helander torppaa idean siitä, että 

saamelaiset lähettäisivät aitoja kansanpukuja Miss Maailma -kilpailussa Suomea edustavalle 

Carola Millerille. 

Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Carola Miller ei edustakaan Suomea 

pilailupuodista ostetussa feikkilapinpuvussa. Missikeisarinna Sunneva Kantolan mukaan Miller 

teki virhearvion valitessaan kyseisen kilpailuasun Maailmojen tanssi -osioon. Kantola kertoo 

IS:lle, että vielä ei ole täysin varmaa, millaisessa asussa Miller osiossa nähdään. 

 

Miss Maailma valitaan Kiinassa järjestettävässä finaalissa 20. joulukuuta. 

 

– Tässä on vielä aikaa, että ehtisimme puvun Kiinaan postittaa. Olenkin vinkannut, että jos 

saamelaiset tahtovat, otamme mielellämme aitoja lapinpukuja vastaan ja olen muutamien jo 

muutamien kanssa Facebookissa tästä keskustellut. Tietenkin olisi hienoa, jos hän aidon puvun 

saisi, mutta varmaa on se, että feikkipuvussa hän ei kilpailussa tanssi, Kantola kommentoIS:lle. 
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”Menee jo komiikan puolelle”  

Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Ida-Maria Helander on pöyristynyt Sunneva Kantolan 

ehdotuksesta. 

 

– Edelleenkin kyseenalaistan, miksi hän ikinä pukeutuisi gáktiin, saamelaisten kansanpukuun, 

miksi hän ei pukeudu oman alueensa kansallispukuun? Helander kysyy. 

 

Hän muistuttaa, että saamelaisten kansanpukua saavat käyttää vain saamelaiset tai heidän 

puolisonsa. 

 

– Ja ensinnäkin tässä on yhdeksän päivää aikaa kilpailuihin. On aika kohtuuton vaatimus, että 

joku saamelainen ompelisi heille puvun ja lähettäisi sen vielä Kiinaan. Gáktit tehdään aina 

mittatilaus- ja käsityönä, se ei ole mikään tuote, joka vaan shopataan kaupasta 50 eurolla. Aidot 

puvut maksavat sadoista euroista tuhansiin euroihin. 

 

– En usko, että yksikään saamelainen esimerkiksi lähettäisi omaa pukuaan kisoihin, puvut ovat 

hyvin henkilökohtaisia ja ei ole olemassa lainauskulttuuria. 

 

Helanderin mukaan pyyntö todistaa sen, ettei missiorganisaatio ”tiedä mitään” saamelaisten 

kulttuurista. 

 

– Tämä alkaa jo mennä huvittavuuksiin asti ja komiikan puolelle, Helander naurahtaa. 

 

Helander kertoo että hän ja monet muut saamelaiset ovat lähestyneet Kantolaa ja 

missiorganisaatiota lähettämällä tietoa siitä, kuinka henkilökohtainen asia kansanpuku on 

saamelaisille. 

 

– Tämä oli varmaan meidän osalta tässä, saimme ikään kuin eräänlaisen anteeksipyynnön. Ja on  
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hyvä, ettei Miller edusta feikkipuvussa. Toivon, että tästä on opittu ja jatkoissa misseille 

kerrotaan, mitä ei ainakaan kannata pukea ylleen tämänkaltaisiin kilpailuihin. 

”Ei opeteta kouluissa”  

Helander muistuttaa, että saamelaiset ovat aivan tavallisia työssäkäyviä ihmisiä, jotka eivät voi 

käyttää kaikkea aikaansa tietämättömien valistamiseen. 

 

– Meilläkin on ihan omat elämämme elettävänä ja työt tehtävänä. En koe, että on meidän 

tehtävämme viedä kultatarjottimella missiorganisaatiolle tietoa näistä asioista. Varsinkin kun 

kaikki tieto on nykyään helposti saatavilla. 

 

Yhdestä asiasta Helander on Kantolan kanssa samaa mieltä: kansallis- ja kansanpuvuista tulisi 

kouluissa opettaa enemmän. 

 

– Eihän suomalaiskouluissa opeteta mitään saamelaisten historiasta. Juuri tietämättömyyden 

vuoksi tällaisia kohuja syntyy. Olisi hienoa, jos näistä opetettaisiin enemmän koulussa, siten 

suomalaisetkin kansallispuvut saisivat enemmän näkyvyyttä. 
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