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1  JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa selvitän saamelaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä 

psykososiaalisen tuen tarvetta ja järjestämisen tapoja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan 

ammattilaisten näkökulmasta. Tutkin myös, kuinka Suomen nykyinen palvelujärjestelmä vastaa 

saamelaisen yhteisön kielen- ja kulttuurinmukaiseen erityisen vaativan tuen tarpeeseen. 

Tutkimukseni osallistuu keskusteluun saamelaisten lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisen 

tuen tarpeesta, mikä laajemmin liittyy kysymykseen saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 

tarpeesta. 

 

Suomessa yhä suurempi osa alaikäisistä päätyy lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluiden 

piiriin. Se on suurelta osin seurausta siitä, että peruspalveluissa ei kyetä vastaamaan oikea-aikaisesti 

lasten ja nuorten psykososiaalisiin ongelmiin. Iso osa lasten ja nuorten mieleen ja 

pärjäämiseen liittyvistä haasteista olisi kuitenkin hoidettavissa jo perustason 

palveluissa. (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö 2020.) Saamenkielisten palveluiden 

nykytilakartoituksen mukaan saamenkielisissä perustason palveluissa on erityisiä puutteita (Lehtola 

& Ruotsala 2017, 32–35), joten on oletettavaa, että tämä heijastuu myös erityistason palveluiden 

tarpeeseen.  

 

Kandidaatintutkielmassani vuonna 2021 selvitin saamelaisten mielenterveyspalveluiden kulttuurista 

kompetenssia Pohjoismaissa. Tutkimustulokset viittasivat selkeästi siihen, että kielen- ja 

kulttuurinmukaisia palveluita on saamelaisyhteisölle tarjolla liian vähän. Suurimmat haasteet 

liittyivät saatavilla oleviin henkilöstöresursseihin, asenneilmapiiriin ja kulttuurisen kompetenssin 

puutteeseen. Kävi selväksi, että yhdenvertaisuus saamelaisten mielenterveyspalveluissa toteutuu 

huonommin kuin valtaväestön osalta. Puutteiksi näyttivät muodostuvan myös palvelun heikko 

saavutettavuus ja korkea kynnys hoitoon ohjautumisessa. (Mäkitalo 2021a, 8.) 

 

Syksyllä 2021 työskentelin tutkimushoitajana Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) 

hankkeessa, jossa selvitettiin saamelaisten lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten näkemyksiä psykososiaalisen tuen 

tarpeesta. Olin mukana laatimassa kyselylomaketta yhdessä Saamelaiskäräjien ja tutkijoiden sekä eri 
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ammattilaisten kanssa. Kyselyn vastauksia analysoidessani esille nousivat toistuvat teemat kuten 

luottamuksen tärkeys asiakassuhteessa, syrjinnän kokemukset, kulttuurisen kompetenssin puute 

palveluissa sekä haasteet asiakkaan kielen- ja kulttuurinmukaisessa tunnistamisessa (Mäkitalo 2021b, 

17). Ammattilaisten vastaukset saivat minut pohtimaan, vastaako nykyinen suomalainen sosiaali- ja 

terveydenhuolto yhdenvertaisuuden haasteeseen saamelaisyhteisön näkökulmasta. Olisiko 

mahdollista kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita saamelaisyhteisöä paremmin palvelevaksi 

ottamalla huomioon saamelaisten erityisen tuen tarpeet? Mihin silloin kannattaisi keskittyä? Entä 

kuinka voisimme tarjota oikea-aikaista ja tarpeenmukaista psykososiaalista tukea saamelaisille 

lapsille, nuorille ja heidän perheilleen?  

 

Yleisen käsityksen mukaan suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on laadukasta ja palveluiden 

rakenne on kunnossa (Karvonen & Kestilä 2019, 3). Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 

myötä pyritään entisestään selkeyttämään ja nostamaan palvelun tasoa. Se, että laatu ja rakenteet ovat 

kunnossa, näyttää kuitenkin pätevän pääosin vain valtaväestön palveluissa (Lapin sairaanhoitopiiri 

2021, 6). Ristiriita syntyy siitä, että saamelaiset eivät saa Suomessa lain edellyttämällä tavalla heille 

soveltuvia sosiaali- ja terveydenhuollon, erityisesti mielenterveyden palveluita, vaikka 

suomenkielisten palveluiden palvelurakenne sinällään olisi kunnossa. Ymmärsin pro gradun 

tutkimussuunnitelmaa tehdessäni, että voin yhdistää aikaisempaa työkokemustani lastenpsykiatrialta 

ja mielenterveyden osaamistani saamelaisen kulttuurin pro gradu -tutkielmaani sekä kuljettaa rinnalla 

kandidaatintutkielmani tuloksia. Sain mahdollisuuden analysoida ja käyttää osaamis- ja 

tukikeskuksen tarvekyselyn tuloksia, jotka muodostavatkin tutkielmani aineiston. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuottanut teoksen Suomalaisten hyvinvointi, joka avaa 

suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä hyvinvointipolitiikan tilaa. Tutkijat kiteyttävät 

tuloksista suomalaisten hyvinvoinnin olevan hyvällä tasolla. Näistä havainnoista huolimatta 

Suomessa on pitkittyneitä hyvinvointieroja, jotka näkyvät sosioekonomisten erojen lisäksi 

sukupuolen, etnisen taustan ja maantieteellisen alueen saralla. Etnisyyden ja syntyperän mukaisia 

terveys- ja hyvinvointieroja esiintyy Suomessa eri väestöryhmissä. Ne paljastavat yhteiskuntamme 

kerroksellisuuden ja hierarkian sekä hyvinvoinnin eroavaisuudet, joiden kaventamiseen kannattaa 

suunnata voimavaroja. Erityisesti eroja esiintyy mielenterveydessä, fyysisessä toimintakyvyssä sekä 

elintapasairauksien riskitekijöissä. Myös sosiaalisessa hyvinvoinnissa ja lisääntymisterveydessä 

havaitaan eroja. Eroihin on useita syitä. Yksi tärkein väestöryhmien välinen terveysero liittyy 

ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin. Mielenterveysoireiden suurempi esiintyvyys ei välttämättä näy 

mielenterveyspalveluiden suurempana käyttönä, vaan kyseessä saattaa olla palveluiden alikäyttö. Osa 
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hyvinvoinnin eroista koskee syntyperästä riippumatta koko väestöä, osa ulkomaista syntyperää 

olevaa väestöä ja osa saamelaista väestöä, erityisesti syrjinnän kokemuksista ja niiden vaikutuksista 

hyvinvointiin. (Karvonen & Kestilä 2019, 3, 159–164.) Saamelaisten terveydestä eikä terveyseroista 

ole saatavilla tutkittua tietoa, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos keskittyy 

maahanmuuttajaväestöön, josta on helpommin saatavilla rekisteritietoa (Majlander, Kuusio, 

Kauppinen, Kilpeläinen, Koskela & Rotko. 2021, 4). On todennäköistä, että samanlaisia eroja on 

myös suomalaisten ja saamelaisten välillä. Tutkimusten mukaan alkuperäiskansojen terveyserot ovat 

pitkälti seurausta assimilaation kokemuksista, kolonisaatiosta ja rakenteissa olevan syrjinnän 

seurauksena syntyvistä ja kokonaisia yhteisöjä uhkaavista terveysriskeistä. (Juutilainen 2017, 33). 

 

Suomen perustuslaissa (731/1999) on määritelty oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Se tarkoittaa, 

että samat oikeudet ovat saamelaisten perusoikeuksia. Saamelaisilla on ihmisen koko elämänkaaren 

mittainen oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluita omalla äidinkielellään sekä 

palveluntuottajan riittävällä kulttuurin tuntemuksella. Näitä ovat turvaamassa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelukieliä koskevat useat lait (ks. laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

785/1992, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000). Saamen kielilaki 

(1086/2003) velvoittaa viranomaista huolehtimaan muun muassa siitä, että kielelliset oikeudet 

toteutuvat käytännössä. Näitä oikeuksia ovat takaamassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukieliä 

koskevat lait, ks. terveydenhuoltolaki 1326/2010. (Saamelaiskäräjät 2022a.)  

 

 

1.2 Aikaisemmat tutkimukset, selvitykset ja raportit 
 
Suomessa on tutkittu ja selvitetty saamelaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä palveluita kattavasti, 

erityisesti 2000-luvulle tultaessa. Olen valinnut tähän alalukuun kahdeksan tärkeintä raporttia, 

tutkimusta ja selvitystä. Niistä SÁRA -tutkimushanke sekä saamebarometrit sisältävät kumpikin 

kaksi erillistä tutkimusta. Ne kertovat saamelaisyhteisön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

huonosta saatavuudesta ja saavutettavuudesta, mutta myös ammattilaisten kulttuurisen kompetenssin 

puutteesta. Näissä alaluvuissa haluan tuoda selkeällä tavalla esille saamelaisyhteisön sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden nykyisen tilan. Esittelen selvitykset aikajärjestyksessä uusimmasta 

vanhimpaan. 
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1.2.1 Saamelaisten lasten, nuorten ja perheiden erityisen vaativan tuen tarvekartoitus 2021 
 
Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) on uusi, valmisteilla oleva palvelurakenne, joka tulee 

varmistamaan vaativinta erityisosaamista ja monitieteisyyttä edellyttäviä palveluita Suomessa. Sen 

tehtäviin tulee kuulumaan tutkimus ja kehittämistyö sekä tuen tarjoaminen lasten, nuorten ja 

perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille erityisen vaativissa tilanteissa. Sen toiminta tulee 

olemaan verkostomaista. OT-keskuksia on viisi, joista yksi on Pohjoinen OT-keskus. (THL 2022.) 

 

Vaativinta erityisosaamista tarvitsevat asiakasryhmät eri palveluissa ovat sellaisia, jotka edellyttävät 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisilta vaativinta erityisosaamista kuten 

lastensuojelupalvelut, päihdepalvelut sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut. Erityisosaamisen 

piiriin kuuluvat myös vaativat eropalvelut, turvakotipalvelut, vaativin väkivaltatyö, ihmiskaupan ja 

kidutuksen uhrit, lapsen tai nuoren seksuaalinen hyväksikäyttö tai pahoinpitely tai sen epäily. 

Vaativinta erityisosaamista edellyttäviä palveluita ovat myös vakavasti traumatisoituneiden lasten ja 

heidän perheiden hoito ja tuki. Lisäksi monialaisen vaativan tuen varhaiskasvatus, esi- ja 

perusopetuksen lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat monialaista tukea oppimiseen ja koulunkäynnin 

tuen oppilashuoltopalvelun lisäksi. Vaativinta erityisosaamista on myös harvinaiset ongelmat kuten 

vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin syyllistyneiden lasten tutkiminen ja hoito sekä vaikeasti 

vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä monialaiset erityispalvelut 

ja vaativaa lastensuojelun monialaista sijaishuollon hoitoa tai kuntoutusta tarvitsevat lapset ja nuoret. 

(THL 2022.) 

 

Pohjoinen OT-keskus laati syksyllä 2021 yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa tarvekyselyn 

saamelaisten kotiseutualueella työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan 

ammattilaisille, jotka työskentelevät saamelaisten lasten, nuorten ja heidän perheiden kanssa. 

Kyselyn tavoitteena oli koota saamelaisyhteisön lasten, nuorten ja perheiden erityisen vaativan tuen 

tarpeita, joita varten Pohjoinen OT-keskus voi rakentua ja joihin keskuksen palveluilla halutaan 

vastata. Kyselyn avulla pyrittiin muodostamaan kuva siitä, miten Pohjoinen OT-keskus 

verkostoineen voisi tarjota monialaista tukea, palveluita ja vahvistaa osaamista saamelaisyhteisön 

tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa ammattilaisten näkemyksistä, liittyen saamelaisyhteisön 

lasten, nuorten ja heidän perheidensä erityisen vaativien palveluiden tarpeista sekä ammattilaisten 

koulutustarpeista, jotka liittyvät kielen ja kulttuurinmukaisiin osaamiseen. Ammattilaisilta toivottiin 

myös osaamis- ja tukikeskukseen kohdistettujen kehittämistoiveiden esille nostamista. Kyselyllä 
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kartoitettiin lisäksi tietoa saamelaisen asiakkaan tunnistamisesta ja sen merkityksestä. (Mäkitalo 

2021b, 8.) 

 

Tarvekyselystä selvisi, että saamelaisyhteisön erityisen vaativan tuen tarve on psykososiaalinen tuki. 

Sillä tarkoitetaan psyykkisen tuen lisäksi myös taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvää 

tukea ja auttamistoimintaa. (Erholtz, Eriksen, Heikkilä, Pirkola & Sälevä 2021, 18.) 

Saamelaisyhteisön erityisen vaativan tuen tarpeet liittyivät lisäksi puutteisiin saamelaisen asiakkaan 

tunnistamisessa kielen- ja kulttuurinmukaisesti. Asiakkaan kulttuurisen taustan tunnistaminen 

koettiin tärkeänä luottamuksellisen asiakassuhteen luomisessa ja onnistuneen yhteyden luomisessa 

sekä palveluiden jatkosuunnittelussa. Kysely paljasti myös ammattilaisten saamenkielisen 

materiaalin puutteet ja saamelaisten asiakkaiden syrjinnän kokemusten merkityksen luottamuksen 

syntymiselle. Lisäksi moniammatillinen ja rajat ylittävä yhteistyö koettiin vähäiseksi. (Mäkitalo 

2021b, 10, 17–18.) Toimin tässä kyselyssä tutkimushoitajana ja sain analysoida vastauksia, joka siis 

muodostaa pääosan pro graduni aineistosta, avaan sen yksityiskohtaisemmin luvuissa kolme.  

 

 

1.2.2 Saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen nykytilanne ja 
kehittämistarpeet 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt selvityksen saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen 

kehittämistyöryhmälle, jonka tehtävänä on kehittää saamenkielistä ja kulttuurinmukaista 

koulutustarjontaa. Selvitys on julkaistu keväällä 2021 ja sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa koskien 

saamen kielten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveysalan koulutusten toteuttamistavoista sekä 

koulutusten kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Tämä selvitys avaa aikaisemman ja nykyisen 

koulutustarjonnan ongelmakohdat käytännönläheisesti, jotta kehittämistyöryhmällä olisi riittävästi 

tietoa saamenkielisistä ja kulttuurinmukaisista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

kouluttamisen mahdollisuuksista. Selvityksessä yhdistetään olemassa olevaa tietoa kattavan 

kokonaiskuvan saamiseksi, joka tukee tulevaa päätöksentekoa. (Miettunen 2021, 11–13.) 

 

Selvityksessä tavoitteet on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa selvitetään, mille sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisille on tällä hetkellä saamelaisyhteisön näkökulmasta suurin tarve sekä miten 

jatkossa tullaan keräämään luotettavaa tietoa alalla työskentelevien ammattilaisten 

täydennyskoulutustarpeista. Toisessa tavoiteosiossa keskitytään siihen, millaisia malleja sote-

ammattilaisten kouluttamiseen on aikaisemmin kokeiltu, missä ja miten on onnistututtu huomioimaan 

saamen kielten ja kulttuurinmukainen osaaminen. Kolmas tavoiteosio keskittyy sosiaali- ja 
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terveydenhuollon koulutusten kehittämistarpeisiin niin nopealla kuin pitkälläkin aikavälillä. 

Kehittämistarpeita pohditaan opiskelijavalintojen näkökulmasta sekä täydennyskoulutusten 

näkökulmasta sekä saamen- että suomenkielisille ammattilaisille. Yksi näkökulma tarkastelee 

koulutussisällön rakentamista sosiaali- ja terveydenhuollon alalle kouluttautuville. Neljäs tavoitteen 

osio keskittyy pohtimaan monitoimijaista yhteistyömallin toteuttamismahdollisuutta. (Miettunen 

2021, 11–13.)  

 

Selvityksestä käy ilmi, että erityisesti saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten lapsiperheiden 

käyttämä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa, sillä yhä useampi perhe valitsee nyt ja 

tulevaisuudessa saamen kielten puhumisen lapsilleen. Tätä todentaa saamenkielisen 

varhaiskasvatuksen ja kielipesien tarpeiden voimakas kasvu. Sen myötä myös saamenkieliset 

neuvolapalvelut näyttäytyvät tärkeässä roolissa, joiden tarve kasvaa samassa linjassa. Koska 

saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuu myös paljon saamelaisväestöä, ikärakenne nuoriin ja 

nuoriin perheisiin painottuen, sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve on jo kasvanut myös siellä. 

(Miettunen 2021, 19–20.) 

 

Psykososiaalisen tuen kielen- ja kulttuurinmukaisia palveluista on tällä hetkellä tietoa saatavilla hyvin 

vähän tai ei lainkaan. Psykososiaalisen tuen tarve tulee olemaan suuri erityisesti totuus- ja 

sovintoprosessin käynnistyttyä sekä prosessin jälkeen. Selvityksen mukaan tämä tarve ei ole 

aikaisemmin ollut riittävällä tavalla tiedossa. Myös tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

muuttaa saamelaisia palveluiden järjestämisen tapoja. Palvelutilanteen haasteena on ammattilaisten 

kielen- ja kulttuurinmukaisten palveluiden järjestelmällisen tiedon puute. Vaikka palveluiden 

määrällistä tietoa on saatavilla jonkin verran, ei palveluiden laadullista tilannetta tiedetä tarkkaan. 

Tämä johtuu osittain siitä, että palvelun tarjoajat eivät tunnista kielen- ja kulttuurinmukaista 

palveluntarvetta ja siitä, että järjestelmällinen tiedonkeruu ja palaute, yksittäisiä hankkeita lukuun 

ottamatta, ammattilaisten tarpeista on ollut vähäistä tai riittämätöntä. Jotta tilannetta voidaan parantaa 

pysyvästi, tarvittaisiin tietoa, kuinka koulutushankkeet ovat vaikuttaneet sekä hankkeiden kautta 

koulutuetut ammattilaiset ovat työllistyneet tai sijoittuneet työelämässä. Ongelmana on ollut, että 

hyödyllisten hankkeiden päätyttyä seuranta jää puuttumaan. (Miettunen 2021, 21–22.)  

 

Selvityksessä ehdotetaan, että palveluiden kehittämisen kannalta olisi tärkeää saada tietoa jo 

kokeiltujen koulutusmallien sopivuudesta ja kyetä seuraamaan myös ammattilaisten määrää, 

muuttuvaa tarvetta sekä työllistymistä. Vertailukelpoisen ja luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi 

tarvittaisiin eri näkökulmien ja tietolähteiden soveltamista. Siksi asiakastyytyväisyyden ja 
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palveluiden kokonaisseurannan olisi tärkeää olla säännöllistä ja sen tulisi kohdistua räätälöidysti 

saamelaisväestön kokemuksista katsottuna ja heidät osallistaen. Saamelaiskäräjillä tulisi olla tässä iso 

rooli, koska ainoastaan se toteuttaa Suomessa alkuperäiskansan kulttuuri-itsehallintoa, tämä takaa 

tiedon spesifiyden. Selvitys korostaa kerätyn ja käsiteltävän tiedon olevan sensitiivistä ja vaatii siksi 

tutkimuseettistä osaamista, jotta yksilönsuoja, tietosuoja ja yhteisötason etiikka taataan. Lopuksi 

voidaan todeta, että kielen- ja kulttuurisen kompetenssin mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisten määrä on liian vähäinen eikä palvelut toteudu edes lainsäädännön minimitason 

mukaisesti. Selvityksessä pohdittiin eri koulutusmalleja haastavan tilanteen parantamiseksi ja 

todettiin, että tilanne on nykyisellään niin huono, että yksittäiset toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa 

pysyvällä tavalla vaan tarvitaan kestäviä toimenpiteitä, jotka takaisivat, ettei näin huonoon 

tilanteeseen enää koskaan ajauduta. Ammattilaisten koulutustarpeisiin pitäisi reagoida ennakoiden, 

jotta kielen- ja kulttuurinmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut olisivat saamelaisten 

saatavilla vakiintuneena palvelurakenteena. (Miettunen 2021, 23, 36.)  

 

 

1.2.3 Psykososiaalisen tuen selvitys  
 

Lapin sairaanhoitopiiri on tuottanut yhdessä Saamelaiskäräjien ja eri tahojen asiantuntijoiden kanssa 

selvityksen Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn aikaisesta psykososiaalisen tuen tarpeesta. 

Selvitys perustuu Lapin sairaanhoitopiirin ja valtionneuvoston väliselle sopimukselle yhteistyöstä, 

jonka tarkoitus on selvittää psykososiaalisen tuen tarve ja sen toteuttamisesta totuus- ja 

sovintokomission aikana. (Erholtz ym. 2021, 6.)  

 

Totuus- ja sovintoprosessi (Truth and reconciliation commission, TRC) on prosessi, jossa historiassa 

tapahtuneita vääryyksiä tarkastellaan totuudenmukaisesti. Totuus tarkoittaa sen selvittämistä, mitä on 

tapahtunut. Totuuden selvittämisen tavoitteena on pyrkiä estämään se, ettei vääryyksiä enää tapahdu. 

Totuus- ja sovintokomissioita on tähän mennessä toteutettu ympäri maailmaa, muun muassa Etelä-

Afrikassa ja Kanadan alkuperäiskansojen vääryyksiä selvitettäessä. Myös Grönlannissa, Jemenissä ja 

Tanskassa sekä Marokossa ja nyt siis myös Pohjoismaissa on käytetty totuus- ja sovintoprosessia 

apuna vääryyksien selvittämistyössä. Nämä prosessit kestävät yleensä vuosia. (Erholtz ym. 2021, 24.) 

 

Käynnissä olevalla saamelaisten ja Suomen valtion välisen totuus- ja sovintoprosessin tavoitteena on 

tunnistaa ja arvioida niin nykyistä kuin historiallista syrjintää, valtion sulauttamispolitiikkaa ja 

oikeuksien loukkauksia. Tavoitteena on selvittää niiden vaikutuksia ja seurauksia 



 8 

saamelaisyhteisöön. Totuus- ja sovintoprosessin tavoitteena on myös edistää yhteyttä 

saamelaisyhteisön ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa. Totuus- ja 

sovintoprosessilla pyritään tulokseen, jossa Suomen valtio kantaa vastuun yhdessä saamelaiskäräjien, 

kolttien kyläkokouksen ja muiden saamelaistoimijoiden kanssa. Komissio pyrkii lisäämään 

tietoisuutta Suomen alkuperäiskansasta ja vahvistamaan saamelaisten oikeuksien toteutumista. 

(Erholtz ym. 2021, 6.) 

 

Kielteisten tapahtumien kokemukset saamen kieliin, kulttuuriin ja elämäntapaan sekä elinkeinoihin 

ovat käyneet merkittävissä määrin ilmi saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin valmistelun 

yhteydessä järjestettyjen kuulemisten pohjalta. Kuulemisten perusteella saamelaisten luottamus 

Suomen valtiota kohtaan on heikentynyt. Saamelaiset kokevat oikeutensa kulttuurin ja kielten 

harjoittamiseen ja ylläpitämiseen vähentyneen. Edelleen kokemus oikeudesta maahan, veteen, 

luontoon ja siitä nauttimiseen perinteisten elinkeinojen harjoittamiseksi on kaventunut. Selvityksen 

mukaan niin yksilö- kuin yhteisötason kokemia vääryyksiä ja kaltoinkohtelua voi osittain verrata 

suuronnettomuutta vastaavaan laajuuteen. Siksi pitkän tähtäimen tärkeänä tavoitteena on saada 

saamenkieliset ja -kulttuurinmukaiset mielenterveyspalvelut vakiinnutettua ja tosiasiallisesti 

yhdenvertaistaa palvelut kaikille sekä edistää kestävällä tavalla saamelaisten hyvinvointia, joka liittyy 

olennaisesti saamelaisalueen erityisyyden vaalimiseen. (Erholtz ym. 2021, 6.) 

 

Selvityksen mukaan Saamelaiskäräjien kannanotossa psykososiaalisen tuen tarpeista sanotaan, että 

on tärkeää yhteistyössä viranomaisten ja Suomen valtion kanssa koota saamelaisten kokemuksia 

toimista, jotka ovat vahingoittaneet ja vahingoittavat edelleen saamelaiskulttuuria. On tärkeää asettaa 

totuus- ja sovintokomissio, koska aikaisemmat keinot saamelaisten alueiden ja kulttuurin 

suojelemisesta eivät ole riittäneet lopettamaan tai muuttamaan saamelaisten assimiloinnin 

pyrkimyksiä valtaväestöön. Erityisen tärkeänä pidetään komission työtä, jossa puretaan ja autetaan 

käsittelemään traumoja, joita Saamen kansa, niin yksilöinä kuin yhteisönä, on joutunut kantamaan 

ylisukupolvisesti. Totuus- ja sovintoprosessin aikana ja sen jälkeen Saamen kansalle on tarjottava 

riittävästi saamenkielistä ja kulttuurinmukaista psykososiaalista tukea ja apua. (Erholtz ym. 2021, 

25.) 

 

Lapin sairaanhoitopiirin tekemän selvityksen mukaan saamelaisyhteisön erityisen vaativan tuen tarve 

on siis psykososiaalinen tuki. Selvityksessä esitetään totuus- ja sovintoprosessin aikana ja sen jälkeen 

järjestettävän psykososiaalisen tuen mallia saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden 

järjestämiseksi. Mallin mukaan tuki kohdistetaan ennen kaikkea heille, jotka osallistuvat totuus- ja 
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sovintoprosessiin jakamalla oman tarinansa ja kokemuksensa, mutta myös heille, jotka työnsä 

puolesta kokoavat ihmisten tarinoita ja kokemuksia sekä kuuntelevat ja kirjaavat niitä. (Erholtz ym. 

2021, 51.) 

 

Psykososiaalisen tuen mallissa ehdotetaan perustettavaksi saamenkielisen ja kulttuurinmukaisen 

palveluiden palveluyksikkö. Sen tehtävänä olisi tuottaa kulttuurin ja kielenmukaisia palveluita. 

Kolmannen sektorin toimijat kuuluisivat omalta osaltaan mukaan tähän toimintaan. Lisäksi on 

tarpeellista kehittää osaamisen verkosto, joka koordinoi koulutuksen kehittämistä, saamenkulttuurin- 

ja kieltenmukaisten ammattilaisten verkostoa sekä koordinoi Suomen, Ruotsin ja Norjan sekä eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä. (Erholtz ym. 2021, 52.) 

 

Suomen nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ole juurikaan saatavissa saamenkielisiä eikä -

kulttuurinmukaisia psykososiaalisen tuen palveluita. Se palvelu, mitä tällä hetkellä on saatavilla, 

käsittää muutaman pohjoissaamenkielisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen. Tämä 

tarkoittaa, että inarin- ja koltansaamenkielisiä psykososiaalisen tuen ammattialisia ei ole lainkaan. 

(Erholtz ym. 2021, 45.) Valtioneuvosto asetti saamelaisten totuus- ja sovintokomission 28.10.2021. 

 

Selvityksen mukaan voidaan olettaa, että totuus- ja sovintokomission työ koskettaa tuhansia ihmisiä 

ja se tulee herättämään niin henkilökohtaisia kuin läheisten ja sukujen elämäntarinoita. Prosessi tulee 

selvityksen kirjoittajien mukaan herättämään kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta, epätasa-

arvoisesta elämän onnistumisen mahdollisuuksien jakautumisesta. Se voi herättää ajatuksia 

menetetyistä mahdollisuuksista sekä sukujen kadotetuista kielen ja kulttuurin sekä elämäntapojen 

kokemuksista. Kirjoittajat toteavat, että palvelujärjestelmällämme ei ole resursseja eikä valmiuksia 

tarjota nykyisessä muodossaan saamelaisten psykososiaalisen tuen palveluita. Todetaan myös, että 

tukea tulee olla tarjolla myös henkilöille, jotka osallistuvat totuus- ja sovintokomission toimintaan 

antamalla lausuntoja ja toimivat todistajina. (Erholtz ym. 2021, 32.) 

 

Totuus- ja sovintoprosessin aikana ja sen jälkeen arvioitu lisääntyvä palveluntarve suhteutuu 

nykyiseen tilanteeseen heikosti. Suurimman haasteen aiheuttaa se, ettei saamenkielisiä ja 

kulttuurinmukaisia mielenterveys- ja sosiaalipalveluita ole tarjolla riittävästi. Haasteen luo myös 

maantieteellinen rakenne, jossa pitkät välimatkat mahdolliseen palveluntarjoajaan on liian pitkä. 

Lapin sairaanhoitopiirillä on yhteistyösopimus Norjan Helse Finnmarkin kanssa, joka tarkoittaa sitä, 

että saamenkieliset erikoissairaanhoidon palvelut voidaan hoitaa Norjan puolella ja suomenkieliset 
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palvelut Lapin sairaanhoitopiirissä. Kolmannen sektorin palveluntarjoajat tuottavat nykyisellään 

henkistä apua, kuten seurakuntien tai yhdistysten kuten SámiSoster ry:n apu. (Erholtz ym. 2021, 48.) 

 

Lapin sairaanhoitopiirin selvityksen mukaan esitetään mallia kulttuurilähtöisille ja saamenkielisille 

palveluille. Mallin mukainen psykososiaalinen tuki tulisi järjestää niille saamelaisille, joita totuus- ja 

sovintoprosessi eri puolella Suomea koskettaa. Tukea tulisi olla saatavilla jokaisella palvelun 

sektorilla, matalalla kynnyksellä ja helposti tavoitettavissa olevana kaikille sitä tarvitseville. Selvitys 

painottaa sitä, että nyt tehtävä suunnitelma vastaisi tulevaisuudessa saamenkielisiin ja 

kulttuurinmukaisiin palveluntarpeisiin. Palvelusuunnitelma sisältäisi myös koulutuksen kehittämisen 

ja tutkimuksen. Mallin mukaan perustettaisiin psykososiaalisen tuen palveluyksikkö, joka koordinoisi 

saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut. Saamelaisten terveydenhuollon toimintayksikön 

palveluyksikkö tekisi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa yhteistyötä kolmannen sektorin ja eri 

toimijoiden kanssa. Toimintayksikössä olisi vastuulääkäri, joka johtaisi ja valvoisi toimintayksikön 

terveyden- ja sairaanhoitoa. Lääkärin lisäksi yksikössä toimisi myös muita sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisia. Työntekijät koulutetaan kriisityöhön esimerkiksi 

täydennyskoulutuksina. Matalan kynnyksen palveluihin kuuluisi puhelinpalvelu, palvelutarpeen 

arviointia, matalan kynnyksen kriisityötä sekä lyhytterapioita niin ryhmämuotoisina kuin 

yksilöllisinä palveluina. Palvelukeskuksen sijainti tulisi olla jo olemassa olevan organisaation 

yksikössä omana tulosyksikkönä. Rahoitus tulisi olla valtion johtoista. Saamelaisten kansalliseen 

palvelukeskukseen ohjauduttaisiin mallin mukaan kuntien peruspalveluiden ja valtakunnallisen 

puhelinpalvelun kautta. Selvityksessä korostetaan, että totuus- ja sovintoprosessin aikana ja sen 

jälkeen tulee huolehtia riittävästä tuesta. Sen turvaamiseksi selvityksessä ehdotetaan, että olisi syytä 

aloittaa pohjois- inarin- ja koltansaamenkieliset psykoterapiakoulutukset. (Erholtz ym. 2021, 52–55.)  

 

Selvityksessä ehdotetaan totuus- ja sovintoprosessissa aktiivisimmin työskenteleville työntekijöille 

tukea antavaa työnohjausta. Ongelmana tässä on kuitenkin se, ettei saamenkielisiä 

työnohjaajapalveluita ole juuri tarjolla. Siihen selvityksessä ehdotetaan kulttuurisensitiivistä 

työparityönohjausta, jossa toinen työntekijä on saamen kielen ja kulttuurin tunteva ja toinen 

työntekijä osaava työnohjaaja. Myös vertaistuen ajatellaan olevan tärkeä keino vaikeiden asioiden ja 

tapahtumien käsittelyssä. Sitä onkin selvityksen mukaan oltava tarjolla saamelaisten totuus- ja 

sovintoprosessin aikana ja sen jälkeen. Vertaistukea voisivat tarjota kolmannen sektorin toimijat, ja 

sitä voitaisiin antaa eri muodoissa, kuten toiminnallisten ryhmätyömallien, depressiokoulujen tai 

Mettäterapian muodoissa. (Erholtz ym. 2021, 59.) 
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Saamelaisten kansallinen palvelukeskus toimii tuottaen saamen kielten ja kulttuurinmukaisia 

psykososiaalisen tuen palveluita, järjestäen ja antaen työnohjausta niille, jotka osallistuvat 

saamelaisten totuus- ja sovintokomission työhön sekä koordinoiden vertaistuen ja kolmannen 

sektorin toiminnan järjestämistä. Koska tällä hetkellä kieltä osaavia ja kulttuuria tuntevia 

ammattilaisia ei ole riittävästi, tulee kehittää ja vahvistaa osaamista. Sitä varten saamelaisten 

kansallisen palvelukeskuksen yhteyteen tarvitaan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimukset, jotka 

liittyvät alkuperäiskansan psykologiaan ja saamelaiskulttuuriin, auttavat palveluiden ja koulutuksen 

kehittämisessä. Lapin sairaanhoitopiirin selvityksessä todetaan, että tutkimus- ja 

kehittämiskeskuksen tulee koordinoida osaajien verkostoa ja eri osaajien välistä yhteistyötä sekä 

organisoida psykososiaalisen osaamisen koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

Selvityksessä korostetaan saamen kielten osaajien ja kulttuuria tuntevien ammattilaisten (Erholtz ym. 

2021, 60–61.) 

 

Lapin sairaanhoitopiirin selvityksessä annetaan kuusi ehdotusta siitä, miten inarin-, koltan- ja 

pohjoissaamenkielisille saamelaisille taataan kielten- ja kulttuurinmukainen psykososiaalinen tuki. 

Toteuttamissuunnitelman mukaan ensimmäinen toimenpide olisi palveluyksikön perustaminen ja 

palveluiden saatavuuden parantaminen. Saamelaisten kansallisessa palveluyksikössä hoitoon pääsisi 

matalalla kynnyksellä ja palvelu toteutuisi kolmen saamen kielen ja kulttuurin mukaisesti. Palvelu 

olisi moniammatillista ja erilaiset digitaaliset ratkaisut takaisivat laajan kansallisen palvelun 

saavutettavuuden. Totuus- ja sovintokomission aikana olisi mahdollista ohjautua hoitoon 

maksusitoumuksella. Tässä ensimmäisessä toimenpiteessä SANKS:in yhteistyö rajat ylittäviin 

palveluihin ulottuisivat valtakunnallisesti kaikille saamelaisille. (Erholtz ym. 2021, 68.) 

 

Toinen toimenpide selvityksen mukaan koskisi palveluyksikön sijoittumista sekä johtamista. 

Palveluyksikkö tulisi toimimaan terveyspalveluiden yhteyteen, jotta voitaisiin taata riittävät resurssit 

ja osaaminen. Yksikön johtaja vastaisi palveluyksikön johtamisesta, sen kehittämisestä ja toiminnan 

suunnittelusta. Nimetty lääkäri johtaisi palvelua lääketieteellisestä näkökulmasta. Kolmas toimenpide 

käsittää takuun osaamisesta eli sen, että palveluyksikön ammattilaiset saavat koulutusta 

psykososiaalisen tuen tarpeen arviointiin, kriisihoidosta ja lyhytterapioista. Tässä kolmannessa 

toimenpiteessä ehdotetaan, että ammattilaisten koulutuksen perustaso olisi vähintään sosiaali- ja 

terveysalan peruskoulutus. Jotta psykososiaalisen tuen jatkuvuus turvataan, saamelaisten totuus- ja 

sovintoprosessin aikana tulisi kouluttaa riittävästi psykoterapeutteja, joilla tulee olemaan 

perusosaaminen saamen kielistä sekä riittävästi kulttuurista kompetenssia. (Erholtz ym. 2021, 69.) 
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Neljäs toimenpide käsittää tulkkauksen ja sen yhteydessä luotettavan vuorovaikutuksen takaamisen. 

Tässä korostetaan sitä, että tulkkaus olisi aina vasta toissijainen vaihtoehto kommunikaatiolle. Viides 

toimenpide koskee kollektiivista tukea. Tällä tarkoitetaan sitä, että saamelainen yhteisö saisi 

aktiivisesti kollektiivista tukea, joka huomioi yksilöllisesti traumojen erityispiirteet. Tukea tarjoavat 

palvelukeskuksen ammattilaisten lisäksi kolmas sektori, jossa on ammatillista osaamista 

nimenomaan kollektiivisen tuen kannalta ajateltuna. Viimeisenä eli kuudentena toimenpiteenä 

käsitetään viestintä. Selvityksessä korostetaan, että viestintä olisi tietoa antavaa, monikanavaista ja 

viestinnän huomio olisi tulevassa. Viestinnän tulisi olla säännöllistä ja selkeää. (Erholtz ym. 2021, 

70.) 

 

 

1.2.4 SÁRA-tutkimushanke 2019 
 

Lapin yliopisto toteuttama, vuosina 2015–2018 SÁRA eli Sápmelaččaid buresbirgen ja 

ovttaveardásašvuohta -fidnu eli saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus -tutkimus on osa 

laajempaa tutkimushanketta ja saamelaisten hyvinvointipalveluita koskevaa tutkimuskokonaisuutta. 

Sen ensimmäisessä osa selvitettiin saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamelaisten näkemyksiä 

ja kokemuksia hyvinvointipalveluista. Sámiid buorre eallin ja buresveadjinbálvalusat eli saamelaisten 

hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut -tutkimus pyrki tuomaan saamelaisten ääntä kuuluviin kulttuurinen 

konteksti huomioiden siten, että lähtökohtana on ihmisten arjessa selviytyminen ja palveluiden 

merkitys. Tutkimuksen tulosten mukaan palvelutyytyväisyys ja palveluiden saatavuus ovat selvästi 

Suomen keskimääräistä tasoa alhaisemmat. Palveluiden saatavuuteen vaikuttaa eniten etäisyys 

palveluiden luo. Se asettaa saamelaiset asuinpaikkansa perusteella eriarvoiseen asemaan. 

Saamelaisten palvelutyytyväistyyttä äidinkielen käyttömahdollisuuden kautta tarkasteltuna 

tutkimuksen tulokset kertovat, että saamenkielisten palveluiden saatavuus on heikko. Paljastui myös, 

että kunnilla oli saamenkielisten palvelutason parantamiseksi vain vähän suunnitelmallista toimintaa. 

(Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Pohjola 2013, 3.)  

Tiedetään, että saamenkielisiä hyvinvointipalveluita on tarjoilla heikosti. Saamelaisten 

kotiseutualueella Utsjoen kunnassa on eniten saatavilla saamenkielisiä palveluita. Inarissa palveluita 

tuotetaan kolmella saamen kielellä, mutta rajoitetusti. Palvelutarjonta on sattumanvaraista ja se on 

riippuvaista siitä, miten kunnat mieltävät kulloisessakin ajankohdassa eri palvelut tärkeiksi. 

Saamelaisten tyytyväisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluihin ilmeni, että kunnallisiin 
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terveyspalveluihin oltiin enemmän tyytyväisiä kuin sosiaalipalveluihin. (Heikkilä ym. 2013, 113–

116.)  

Palveluiden toimivuuden tarkoitus on mahdollistaa ihmiselle hyvä elämä. Siksi saamelaisten 

kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu yhteisöllisen avun, julkisten palveluiden ja yksilön kykyjen 

yhteisvaikutuksessa, kieli ja kulttuurinen erityisyys riittävällä tavalla huomioiden. Saamelaisväestön 

palvelutarve muodostuu valtaväestön tarpeeseen peilattuna erilaiseksi, koska väestöryhmien 

epäsymmetriset suhteet ja historialliset tapahtumat ovat läsnä ihmisten arjessa ja vaikuttamassa 

palvelutarpeisiin ja kohdistuviin odotuksiin. (Heikkilä ym. 2013, 149.) 

SÁRA-tutkimuskokonaisuuden toinen osa, Buorre eallin gávpogis – saamelaisten hyvä elämä ja 

hyvinvointipalvelut kaupungissa on tutkimus saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien 

saamelaisten hyvinvoinnista ja palveluista sekä sosiaalisesta osallisuudesta. Siinä selvitettiin 

kaupunkisaamelaisten mahdollisuutta elää omien kulttuurisidonnaisten arvojensa mukaista elämää. 

Tutkimus on Suomessa ensimmäinen laaja kyselytutkimus saamelaisille kotiseutualueen 

ulkopuolella. Koska kieli on kulttuurin tärkein sidos, kielen merkitys korostuu siellä, missä 

saamenkielisiä palveluita ei ole saatavilla tai niitä on vähän. Tulosten mukaan hyvinvoinnin haasteina 

ovat syrjinnän ja huonomman henkisen hyvinvoinnin kokemukset. Tulos oli nähtävillä etenkin 

nuorempien ikäpolvien vastauksissa. Tämän tutkimuksen tulokset antavat huolestuttavan kuvan 

saamen kielten asemasta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolen palveluista. Tulokset puhuvat 

yleisen asenneilmapiirin muutoksen puolesta, johon voisi vaikuttaa saamelaiskulttuurin tietämyksen 

lisäämisellä valtaväestön keskuudessa. (Saamelaiskäräjät 2022b.) 

Tutkimuksen mukaan saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella saamen kielten asema on 

huolestuttava. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kaupunkisaamelaiset kokevat palvelutyytymättömyyttä. 

Tyytymättömyyttä aiheuttaa se, ettei palveluita ja hoitoa ole mahdollista saada saamen kielillä eikä 

riittävällä kulttuurisella osaamisella. Etenkin nuorten kaupunkisaamelaisten hyvinvoinnin haasteena 

on huonompana koettu henkinen hyvinvointi ja syrjintä. Kaupungeissa suomen kielellä toteutettavat 

palvelut ja työelämä eivät tue riittävästi saamen kielten ja kulttuurin säilymistä ja vahvistumista. 

Palveluiden järjestämisessä voi olla haasteita, sillä saamenkielistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

henkilöstöä on saamelaisten kotiseutualueella vähän ja kotiseutualueen ulkopuolella kaupungeissa 

vielä vähemmän. (Heikkilä, Laiti-Hedemäki & Miettunen 2019, 1, 259.)  
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1.2.5 Saamenkielisten palveluiden nykytilakartoitus 2017 
 

Saamelaiskäräjät on teettänyt sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman saamenkielisten palveluiden 

nykytilakartoituksen. Tavoitteena oli saamelaisten lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeiden 

selvittäminen saamelaisten kotiseutualueella sekä Rovaniemen, Oulun, Tampereen, Jyväskylän ja 

pääkaupunkiseudun palveluissa. Tavoitteena oli lisäksi tehdä näkyväksi saamelaisten oikeuksia 

alkuperäiskansana ja korostaa kielen ja kulttuurin merkitystä saamelaisten omien voimavarojen 

vahvistajana. Kartoituksen mukaan yhdenvertaisuuden toteutumattomuus tulee selkeällä tavalla esille 

esimerkiksi siinä, että saamelaisille ei ole terveydenhuollossa kehitetty ennaltaehkäiseviä toimia tai 

palveluita samalla tavalla kuin valtaväestölle. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää 

saamelaiskulttuuriin perehtymisen lisäksi perehtyneisyyttä hyvinvoinnin tekijöihin. (Lehtola & 

Ruotsala 2017, 37.) 

 

Selvityksen mukaan suurimmat haasteet liittyvät asenteisiin, resursseihin sekä saamenkielisen 

koulutetun henkilöstön puutteeseen. Selvityksessä todetaan, että tarvitaan selkeitä suunnitelmia ja 

tahtotilaa saamenkielisten palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Tarvitaan myös koulutus- ja 

aluepoliittisia toimenpiteitä, taloudellista panostusta sekä asenneilmapiirin muutosta. Keskeisimmät 

kehittämiskokonaisuudet tulevat selvityksen mukaan liittymään uudenlaisiin kulttuurinmukaisiin 

palvelu- ja toimintamallien kehittämiseen, saamenkielisen palvelukokonaisuuden koordinointiin ja 

ohjaukseen sekä saamenkielisen henkilöstön saatavuuteen. Selvityksessä todetaan, että sosiaali- ha 

terveydenhuollon palveluiden piiriin hakeutuminen on haastavaa, osittain siksi, että palvelusta ei 

koeta olevan apua. Näin koetaan siksi, että erityisesti mielenterveyspalveluissa kielen- ja 

kulttuurinmukaisuus on erittäin vähäistä. Todetaan, että asiakasta saattaa ennemminkin kuormittaa 

kuin helpottaa apu, joka on tarjottu vieraalla kielellä. (Lehtola ym. 2017, 37.)  

 

Selvityksessä annetaan suosituksia saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden 

kehittämisestä. Tärkeintä olisi tunnistaa saamelaisväestön palvelutarpeet, parantaa ja yhtenäistää 

palvelutasoa sekä poistaa olemassa olevia rajayhteistyön esteitä. Tarkemmat suositukset saamelaisten 

terveyspalveluiden kehittämiseksi löytyvät Saamenkielisten palveluiden nykytilakartoituksesta. 

(Lehtola ym. 2017, 39.)  
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1.2.6 Saamebarometrit 2016 ja 2020 
 

Saamebarometri on osa vaalikausittain, joka neljäs vuosi, eduskunnalle annettavaa hallituksen 

kertomusta kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja barometrit toimivat olennaisena osana 

saamelaisyhteisön kielellisten oikeuksien toteutumisen mittarina. Olennaiseksi ja totuutta vastaavaksi 

sen tekee se, että barometri kuvaa saamelaisyhteisön oman kokemuksen ja kertomuksen sen 

hetkisestä tilanteesta. Saamebarometri koskee laajasti eri palveluita, kuten sosiaali- ja terveys- sekä 

sivistyspalveluita. 

 

Ensimmäinen Saamebarometri vuodelta 2016 on oikeusministeriön teettämä tutkimus, jossa 

selvitettiin saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumista saamelaisten kotiseutualueella. Sen 

painopiste oli erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Selvityksessä huomioitiin kansalaisten 

näkökulma siitä, kuinka merkityksellisenä he pitävät saamenkielisiä palveluita ja niiden saatavuutta. 

Tutkimuksesta selvisi, että saamenkielisiin palveluihin liittyvät oikeudet saamelaisten 

kotiseutualueella toteutuvat heikosti. Keskeisin tulos oli, että sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden saanti saamen kielillä oli vähäistä. Saamelaisten kotiseutualueella heikoin tilanne oli 

Sodankylässä sekä inarin- ja koltansaamen puhujilla. Parhaiten kielelliset oikeudet palveluissa 

toteutuivat Utsjoen kunnassa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että saamelaisten kotiseutualueen kuntalaisten 

kielen- ja kulttuurinmukaiset palvelut olivat usein yksittäisten työntekijöiden varassa. Erityisen 

surullisena pidettiin vanhuksille ja lapsille suunnattujen palveluiden puutteita. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisten riittävä kielitaito on saamelaisen asiakkaan näkökulmasta 

olennainen tekijä palvelun sujuvuuden kannalta. Saamebarometrissa vuodelta 2016 muistutetaan, että 

saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tulisi vastata saamen kielten alati 

muuttuvaan tilanteeseen. (Pasanen 2016, 5, 39, 43.) 

 

Saamebarometri 2020 on niin ikään oikeusministeriön teettämä tutkimus, joka selvitti saamelaisten 

ja saamenkielisten kokemuksia kielellisestä ilmapiiristä, saamenkielisistä palveluista ja oikeuksien 

toteutumisesta koskien kielellisiä oikeuksia. Saamebarometri 2020 on keskittynyt valtiollisiin 

palveluihin ja se on toteutettu Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja oikeusministeriön 

yhteishankkeena. Siinä oli mukana niin saamelaisten kotiseutualueen kuin sen ulkopuolella asuvat 

saamelaiset. Barometrin mukaan saamelaisyhteisössä palveluista tärkeimpinä pidetään 

terveyspalveluita. Niiden lisäksi tärkeinä pidetään sivistys- ja sosiaalipalveluita sekä poliisin 

palveluita. (Arola 2021, 8.)  
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Saamebarometri 2020 selvityksen mukaan puutteellisena koettiin saamenkielisistä palveluista 

tiedottamista sekä palveluiden saatavuus koettiin yleisesti huonona. Saamelaisten kotiseutualueella 

kielen- ja kulttuurinmukaisten palveluiden saatavuutta piti hyvänä ainoastaan 7 % vastaajista. Kun 

saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluita ei ole saatavilla, niistä tiedotetaan huonosti ja palvelut 

ovat huonosti toimivia, seurauksena vaikuttaisi olevan, että saamenkielisiä palveluita ei pyritä 

saamaan. Ilmiöön näyttäisi vaikuttavan myös negatiivinen ja vaihteleva kieli-ilmapiiri. Vaihtelevaan 

kieli-ilmapiiriin vaikuttaa selvityksen mukaan se, että puolet vastaajista oli kohdannut 

kotiseutualueellaan ennakkoluuloja ja häirintää sekä kokenut syrjintää puhuessaan saamea. 

Ennakkoluuloja, häirintää ja syrjintää kohtasi kaksi kolmasosaa saamelaisten kotiseutualueen 

ulkopuolella asuvista saamelaisista. (Arola 2021, 8, 69.) 

 

 

1.3 Teoreettiset lähtökohdat, keskeiset käsitteet ja tutkijan positioni 
 
Suomessa aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista, selvityksistä ja raporteista voisi sanoa, että 

suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on saamelaisväestön tarpeisiin nähden riittämätön, 

saamenkielisiä ammattilaisia on liian vähän ja yhdenvertaisuus palveluissa toteutuu siksi huonosti. 

Aineistostani käy selväksi, että psykososiaalisen tuen palveluissa luottamus ja ammattilaisen 

kulttuurinen kompetenssi nousevat merkittävään rooliin yhdenvertaisessa ja onnistuneessa 

asiakassuhteessa. Tämän tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan muodostavat kolme keskeistä 

käsitettä, jotka nousivat aineistosta selkeimmin esille. Ensimmäisenä määrittelen kulttuurisen 

kompetenssin eli kulttuurisen osaamisen. Se muodostaa pohjan saamelaisyhteisön sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden psykososiaaliselle tuelle ja on siten edellytys yhdenvertaisissa 

palveluissa. Toisena otan esille psykososiaalisen tuen, joka on olennainen osa niiden saamelaisten 

lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, jotka hakeutuvat avun piiriin. Kolmantena käsitteenä 

tutkimuksessani on luottamus. Mielikuva siitä on laaja ja siksi se on hyvä nähdä moniulotteisesti sekä 

saamelaisyhteisön näkökulmasta että saamelaisen kulttuurin ulkopuolelta. Näin ollen on mahdollista 

ymmärtää, kuinka kulttuurinen kompetenssi, psykososiaalinen tuki ja luottamuksen käsite ovat 

kietoutuneet toisiinsa. Psykososiaalisen tuen onnistunut tarjoaminen edellyttää luottamusta, ja 

luottamuksen asiakassuhteessa puolestaan mahdollistaa kulttuurinen kompetenssi. Siksi lähestyn 

luottamuksen käsitettä ensisijaisesti saamelaisen kulttuurin ja saamelaisten arvojen näkökulmasta. 

Pohdin tässä alaluvussa myös omaa tutkijan positiotani. 
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1.3.1 Kulttuurinen kompetenssi 
 
Kulttuurinen kompetenssi eli kulttuurinen osaaminen on prosessi, jossa tullaan kulttuurisesti 

päteviksi suhteessa toiseen kulttuuriin. Tässä tutkimuksessa näkökulmani keskittyy suomalaisen 

sosiaali- ja terveydenhuollon soveltamiseen saamelaiseen kulttuuriin. Kulttuuri pitää sisällään 

kaikki ne asiat, joita ihmiset ja kansat ovat oppineet tekemään, mihin uskomaan ja mitä arvostamaan 

koko historiansa aikana. Kulttuuri on alati muuttuva ja moniulotteinen prosessi, jossa yksilöt, perheet 

ja yhteisöt ovat ainutlaatuisia ja erilaisia. Jatkuvan kulttuurisen muutosprosessin vuoksi tietyn 

tyyppisiä kulttuuriin kuuluvia ominaispiirteitä on haastava määritellä. (Kaarlela 2022.) 

Kulttuurinen kompetenssi sisältää viisi eri osa-aluetta, jotka avaan lyhyesti. Kulttuurisensitiivisyys 

tarkoittaa, että niin toimiessaan ihminen osoittaa aitoa halua ymmärtää toista. Hän kunnioittaa ja 

suhtautuu myönteisesti toisen ihmisen taustaan ja arvoihin. Kulttuurisensitiivinen ihminen haluaa 

kehittää omaa kulttuurista osaamistaan ja haluaa kohdata monikulttuurisia ihmisiä. 

Kulttuurisensitiivisyys on kulttuurien välisten eroavaisuuksien ymmärtämistä ja taitoa osata ottaa 

ihmisten yksilölliset tarpeet huomioon. Siihen liittyy vastaanottavaisuus ja avoimuus. Toinen osa-

alue on kulttuuritietoisuus, joka tarkoittaa, että ihminen on tarkastellut omaa kulttuuritaustaansa 

syvällisesti sekä pohtinut ennakkoluulojaan ja itselle vieraan kulttuurin olettamuksiaan. Kolmas osa-

alue käsittää kulttuurisen tiedon, joka välittää ihmiselle riittävästi tietoa eri kulttuureista tulevan 

ihmisen näkemyksistä, eroista ja yhtäläisyyksistä. Neljä osa-alue on kulttuurinen taito. Se tarkoittaa, 

että ihmisellä on taitoa kerätä kulttuurisesti merkityksellistä tietoa ja toimia monikulttuurisissa 

tilanteissa ja kohtaamisissa kulttuurisensitiivisesti. Viides osa-alue käsittää kulttuurisen kohtaamisen, 

jossa ihminen toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa. Se 

tarkoittaa syrjimätöntä ilmapiiriä ja sen luomista sekä eri kulttuureista tulevien ihmisten aitoa 

kunnioittamista ja kohtaamista. (Kaarlela, 2022, Mäkitalo 2021a, 2–3.) 

Kulttuurisissa kohtaamisissa on tarpeen olla tietoinen omasta kulttuurisesta taustasta ja 

käyttäytymisestä. Ihmisen oma kulttuuritausta on aina yksilöllinen ja hän voi samanaikaisesti olla 

usean eri kulttuurin jäsen. Kulttuurimme vaikuttaa siihen, millaisia havaintoja ja niihin pohjautuvia 

päätöksiä teemme sekä kuinka ratkaisemme ongelmia. Ilmeet, kehon asennot, kommunikoinnin laatu, 

hiljaisuus, katse, kosketus, pukeutuminen sekä aikakäsitykset muokkaavat kulttuureitamme, joissa 

elämme. Kulttuuriset erot voivat olla suuria. Siksi olisi tärkeää olla tietoinen omasta kulttuurisesta 

taustastaan. (Kaarlela 2022.) 
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Kulttuurisesti osaava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ottaa oman ja asiakkaan 

kulttuurisen taustan huomioon, jolloin asiakas saa kulttuurisesti laadukasta ja turvallista hoitoa, hän 

tulee kuulluksi ja nähdyksi kulttuuriseen taustaansa peilaten. Kulttuurisen osaamisen taitoja voi 

opiskella tietyn verran, mutta oma kokemus on välttämätön. Osaaminen vaatii ihmiseltä kykyä 

reflektioon. Kulttuurisen osaamisen kehittymisen myötä terveydenhuollon ammattilainen kykenee 

tarjoamaan laadukasta, tehokasta ja kulttuurisesti turvallista hoitoa yhteistyössä monikulttuurisista 

taustoista tulevien asiakkaiden kanssa. (Mäkitalo 2021a, 3.)  

Kulttuurisen osaamisen taitoja voi opiskella tiettyyn pisteeseen, mutta oma kokemus on silti taidon 

syventymiselle välttämätön. Kulttuurisesti pätevän ihmisen taito kehittyy vähitellen ja kokemuksen 

myötä. Kun sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatusalan ammattilainen on kulttuurisesti pätevä, hän 

kykenee suunnittelemaan ja tarjoamaan laadukasta, tehokasta ja kulttuurisesti turvallista palvelua 

asiakkaalleen. Kulttuurinen monimuotoisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi huomioida arjessa, 

sillä jokaisella on oikeus saada kulttuurisesti pätevää hoitoa. Kielimuurit ja kulttuuriset eroavaisuudet 

voivat vaikeuttaa asiakassuhteen luonnollista rakentumista ja sitä kautta heikentää palvelun laatua tai 

jopa potilasturvallisuutta. Kulttuurinen osaaminen on yhä tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa 

sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla. (Kaarlela 2022.)  

 

1.3.2 Psykososiaalinen tuki  
 
Psykososiaalinen tuki määritellään laajaksi ylätermiksi toiminnalle, jota järjestetään rajoittamaan 

yhdyskunta- tai suuronnettomuuksien tai muiden eritysitilanteiden aiheuttamia seuraamuksia 

ihmisiin. Tavoitteena on lievittää ja torjua psyykkistä stressiä, mutta psykososiaalisella tuella 

tarkoitetaan myös taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvää tukea ja auttamistoimintaa. 

Psykososiaalista tukea voivat tarjota sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten 

lisäksi kolmannen sektorin toimijat. (Erholtz ym. 2021, 18.)  

 

Psykososiaalinen tukea voidaan tarjota ja toteuttaa yksilöterapioina tai psykososiaalisina 

hoitomuotoina, kuten psykoedukaationa, perhe-, ryhmämuotoisina- tai luovina interventioina, joissa 

kognitiivinen kuntoutus tukee ihmisten arkielämää. Moniammatillisessa työskentelyssä 

hyödynnetään esimerkiksi fysio-, toiminta-, taide-, musiikki- tai kirjallisuusterapioita. Yleisesti 

ajatellen, kaiken psykososiaalisen tuen tarkoituksena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn 

ylläpito ja parantuminen sekä elämänlaadun koheneminen. Tavoitteena on myös ihmisen kriisin 

jälkeisen elämän sopeutumisen edistäminen. (Terveyskylä 2022.) 
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Saamelaisten assimilaatiokokemukset ja niiden aiheuttamat traumaattiset kokemukset eivät rajoitu 

historiaan, vaan niitä ylläpitävät nyky-yhteiskunnan rakenteissa olevat syrjivät olosuhteet. 

(Esimerkiksi Lehtola 2022, 270–274.) Traumoja voivat aiheuttaa kielen ja kulttuurin menetys, 

elinmahdollisuuksien heikentyminen sekä saamelaisyhteisön elinvoimaisuuden ja sosiaalisten 

kudosten rikkoutuminen. Nämä ovat niin yhteisö- kuin yksilötasonkin kokemuksia, jotka ovat 

kietoutuneet toisiinsa yhteisön perheiden ja sukujen kärsimysten kokemusten kautta. Nämä 

kokemukset ovat aiheuttaneet saamelaisille pärjäämistä yli voimavarojen, ja yli sukupolvien. Tämän 

kaltainen toiminta voi normalisoitua ihmisten arjessa ja jäädä valtaväestöltä epähuomioon. (Erholtz 

ym. 2021, 18–20.) 

 

Saamelaisyhteisön psykososiaalisen tuen erityispiirteet liittyvät psykososiaalisen tuen toteuttajiin, 

heidän riittävään kulttuuriseen tuntemukseen ja saamen kielten taitoon sekä riittäviin perustietoihin 

saamelaisten historiasta. Vertaistuki ja yhteisön sisäinen apu on isossa roolissa. Nyt alkanut totuus- 

ja sovintokomission työ on nostanut ihmisissä huolen, että syrjintä ja kielteinen asenneilmapiiri 

lisääntyy. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiotyön aikaiseen psykososiaalisen tuen 

arvoperustaan kuuluu luottamus, itsemääräämisoikeus, ihmisten kunnioittaminen sekä yhteisöllisyys. 

Luottamus liittyy siihen, että tuen tarjoaminen aikaansaa luottamuksen syntymisen, jotta ihmiset 

voivat puhua vapaasti asioistaan. Itsemääräämisoikeuden arvoperusta liittyy siihen, että saamelaiset 

ovat kokeneet itsensä historiallisista ajoista rikotuiksi, poljetuiksi ja monella tapaa riistetyiksi. 

Itsemääräämisen arvoperusta on tärkeä, jotta ihmiset voivat kokea saavansa ihmisarvonsa takaisin. 

Kunnioittamisen arvoperusta liittyy vuorovaikutukseen, jossa ihmiset kohdataan kunnioittaen, 

avoimesti sekä ymmärtäen ja tasavertaisesti. Yhteisöllisyyden arvoperusta liittyy saamelaisten 

yhteenkuuluvuuteen yhtenä kansana, jossa sukujen merkitys korostuu esimerkiksi poronhoidossa. 

(Erholtz ym. 2021, 38–39, 42.) 

 

 

1.3.3 Luottamus  
 
Luottamuksen määritelmä vaihtelee eri tieteenaloilla ja eri kulttuureissa, minkä vuoksi täysin 

yksiselitteistä määritelmää ei ole. Tässä tutkimuksessa keskityn luottamukseen, joka liittyy kolmeen 

keskeiseen tekijään: ammattilaisen kulttuuriseen kompetenssiin, saamelaisen asiakkaan 

tunnistamiseen, ja psykososiaaliseen tukeen. Koska ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu 

psykofyysis- sosiaalinen kokonaisuus, määrittelen sosiaali- ja terveydenhuollon luottamuksen 

käsitteen alkuun lyhyesti kolmen tieteenalan näkemyksestä käsin. Tutkielmassani lähtökohtana on 
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kuitenkin saamelainen luottamuksen ymmärrys, johon liittyvät pärjäämisen ja turvallisuuden käsitteet 

(pohjoissaameksi birgen ja oadjebasvuohta.) 

 

Psykologiassa luottamus liittyy olennaisesti ihmisen persoonallisuuteen ja yksilön identiteetin 

rakenteeseen, jolloin kyky luottaa muihin ihmisiin on edellytys toimivalle ihmissuhteelle. 

Psykologiassa luottamuksen katsotaan muodostuvan jo vauvana hänen ja hoitajansa välillä 

onnistuneiden vuorovaikutustilanteiden ansiosta. Niistä hetkistä vauvalle syntyy kokemus tunne-

elämän jatkuvuudesta sekä tunne luottamuksesta hoitajaansa. Tätä pidetään yleisesti ihmisen yhtenä 

tärkeimpänä perustana onnistuneille ihmissuhteille koko hänen tulevaisuudessaan. (Raatikainen 

2015, 23–24.) 

 

Sosiologian alalla luottamus määritellään yhteisön tai ryhmän kautta, jolloin ihminen sosiaalistuu 

luottamukseen omassa yhteisössään ja oppii sitä kautta luottamusta tai epäluottamusta. Sosiologisten 

näkemysten mukaan ihminen oppii luottamaan, sietämään erilaisuutta ja pettymyksiä nimenomaan 

onnistuneen sosialisaation kautta. Luottamus liittyy yhteisesti jaettuihin arvoihin ja kulttuuriin sekä 

tuttuuteen. Sosiologiassa luottamus nähdään emotionaalisena ja kognitiivisena ilmiönä sekä tunteena. 

(Raatikainen 2015, 23.) 

 

Filosofian piirissä luottamuksen ajatellaan kuuluvan moraaliin, joka näyttäytyy emotionaalisena ja 

kognitiivisena ilmiönä. Luottamus on hyvä ja tarpeellinen asia sen tähden, että ihminen toimii 

suhteessa toiseen vastavuoroisesti ja on yleensä toisesta riippuvainen. Luottamus ja epäluottamus 

liittyvät ihmisten rooleihin ja niiden konteksteihin, jolloin luottamus vaikuttaa siihen, miten ihminen 

tulkitsee toista ihmistä ja on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Sen vuoksi ihminen on 

taipuvainen tekemään luottamuksesta jatkuvasti eettisiä arvioita. Luottamus voidaan jakaa kolmeen 

osa-alueeseen. Niitä ovat itseensä luottaminen, toisiin ihmisiin luottaminen sekä luottamus itseensä 

suhteessa toisiin ihmisiin. Tunteet ja ajatukset vuorottelevat luottamuskokemuksen aikana. Vaikka 

tunteet ovat yleismaailmallisia ja siten tunnistettavissa kulttuurista riippumatta, niiden ilmaiseminen 

on kulttuurisidonnaista. Siten luottamuksen osoittaminenkin vaihtelee kulttuureittain. (Raatikainen 

2015, 22, 34.) 

 

Saamelaisessa kulttuurissa luottamus liittyy pärjäämisen (pohjoissaameksi birgen) käsitteeseen, jota 

esimerkiksi Aimo Aikio avaa kirjassaan Olmmošhan gal birge. Hänen mukaansa toimeen tulemiseen 

eli pärjäämiseen vaikuttavat ihmisen elämäntapa ja maailmankatsomus. Pärjäämisen arvopohjan ja 

perustan muodostaa hyvä elämä ja se määrittelee pärjäämisen tapaa. Pärjäämistä voisi siten katsoa 
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yhteiskunnasta syrjäytymisen vastakohtana. (Aikio 2010, 13.) Luottamuksen käsitteeseen vaikuttaa 

saamelaisessa kulttuurissa olennaisesti luontoyhteys, joka toimii vahvistavana tekijänä lasten ja 

vanhempien välillä. Ihmisen voimakas suhde luontoon ja lapsille annettava ikätason mukainen vastuu 

lujittaa luottamusta samalla kun se muovaa käsitystä vapaudesta. Saamelaisessa kasvatuksessa 

korostuu lapsen fyysisten ja henkisten rajojen suojelu siten, että lapsi saa muodostaa omat rajansa ja 

olla suojassa niiden sisällä sekä samalla omassa luonnollisessa tahdissaan kokeilla omia rajojaan. 

Saamelaisessa yhteisössä lapsen rajoja kunnioitetaan ja tämä lisää luottamusta lapsen ja aikuisen 

välillä. Saamelaisessa kulttuurissa luottamusta vahvistaa se, että lapsi on aikuisen kanssa 

samanarvoinen ja hänen ihmisarvoaan korostetaan, mielipiteitään kuunnellaan ja niitä kunnioitetaan. 

Keskusteluille pyritään löytämään sopiva tilaisuus, vuoropuhelun hetki harkitaan tarkkaan ja siinä 

ollaan hienotunteisia. Kunnioituksen ja arvostuksen perusta on tasavertaisuus. (Keskitalo, Peltola & 

Äärelä-Vihriälä 2019, 185–189.)  

 

Luottamuksen osalta saamelaisyhteisön ja suomalaisen yhteiskunnan suhteiden historia on pitkä ja 

moniulotteinen. Koululaitos ja sen asuntolat irrottivat saamelaislapsia tehokkaasti omasta 

kulttuuristaan ja kielistään. Sillä on sittemmin ollut vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia saamen kielille 

ja kulttuurille sekä saamelaisyhteisön luottamukselle valtaväestöä ja suomalaisia rakenteita kohtaan. 

Saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtolan mukaan asuntolakokemukset ovat olleet 

tiettyjen sukupolvinen avainkokemus, jossa saamelaislapset ja -nuoret on tehty kielteisessä mielessä 

hyvin tietoisiksi etnisestä alkuperästään ja erilaisuudestaan suhteessa valtaväestöön. Saamelaiset 

joutuivat kokemaan hierarkkisen järjestyksen muodot, jossa saamelaisuus leimattiin usein 

huonommaksi ja alempiarvoiseksi kulttuuriksi. Tuo sukupolvi joutui tahtomattaan osittain tai 

kokonaan irtaantumaan saamelaisesta kieli-, kulttuuri- ja arvoperustastaan. (Lehtola 2022, 239–245.)  

Saamelaisten historiallisesta traumasta kertoo myös Minna Rasmus, joka toteaa tutkimuksessaan, että 

asuntola-aika on saamelaisyhteisölle historiallinen trauma. Koulunkäyntiä varten rakennettiin 

asuntoloita, joissa lapset asuivat pitkien koulumatkojen vuoksi lähes vuodet läpi. Se on voinut merkitä 

saamelaisille lapsille ja nuorille irtaantumista saamelaisesta kulttuurista ja äidinkielestään. Jos 

saamelaislapsi puhui koulussa äidinkieltään, rangaistuksena oli muista eristäminen tai nurkassa 

seisominen. Kielen kieltämistä on käytetty vallan ja assimilaation välineenä. Se on maailmalaajuisesti 

tehokkaaksi todettu tapa katkaista lapsen yhteys omaan kulttuuriinsa. (Rasmus 2008, 133).  Tämän 

katkaisun kautta on syntynyt yhteisöllinen häpeä, jota on myös käytetty alkuperäiskansojen kulttuurin 

assimilaatio- ja siirtomaavallan politiikan välineenä (Valkonen 2009, 75–79).  
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Asuntoloiden tiukkaan kulttuuriin kuului suomalainen ruoka. Tämä tarkoitti saamelaislapsille heille 

tutun ja sopivan ruokavalion täydellistä muutosta, josta saattoi olla lapsen terveydelle vakaviakin 

seurauksia. Syömään pakottaminen oli tavallista. Ruokailua on siten käytetty vallan välineenä. 

Saamelaislasten kokemuksiin on kuulunut järjestelmällistä kiusaamista, johon asuntolan tai koulun 

aikuiset eivät ole resurssipulan tai muun syyn vuoksi puuttuneet. (Rasmus 2008, 138–139.) On selvää, 

että asuntolasukupolvi on kokenut vääryyttä Suomen valtion koululaitoksissa ja on selvää, että nuo 

kokemukset ovat osaltaan vaikuttaneet saamelaisyhteisön ja suomalaisen yhteiskunnan väliseen 

luottamukseen.  

 

Samalla tiedetään, että toiseen ihmiseen luottaminen onnistuu ja on luontaista niin kauan, kun hänen 

luottamustaan ei ole petetty. Niin kauan luottamus on luottajalle tietoinen ja harkittu valinta. 

Ymmärrettävästi luottamus on valinta myös luotetulle, koska hänellä ei yleensä ole esimerkiksi lain 

velvoitetta olla luotettava tai toimia luotettavasti arkisissa ja tavallisissa ihmissuhteissa. Luotetulla 

voi olla siis erilaisia syitä olla luotettava. Yksi keskeinen syy on asiakas- tai hoitosuhde, koska sitä 

edellyttävät eettiset ja moraaliset syyt sekä normit kuten lait, säännöt, velvoitteet ja ohjeet. 

Luottamusta voidaan verrata ilmapiiriin, ilmastoon tai hengitysilmaan siten, että ihmisen hengittämää 

ilmaakaan ei huomaa ennen kuin se on hengittämiseen kelpaamatonta tai riittämätöntä. Myös 

poliittisella ja sosiaalisella ilmastolla on vaikutusta siihen, miten luotettava ihminen pyrkii olemaan. 

(Vaittinen 2011, 6.) 

 

Kuten jo aiemmin on todettu, luottamus lujittuu onnistuneessa vuorovaikutuksessa. Sitä tukevat 

sosiaali- ja terveysalan eettiset suositukset, joissa sanotaan ”Luottamuksen säilyttäminen ja 

sosiaalisen pääoman vahvistaminen ovat edellytyksiä etiikan toteutumiselle yhteiskunnassa.”  

Eettisissä suosituksissa sanotaan luottamuksesta myös ”Luottamukseen perustuva yhteistyösuhde 

vaatii ammattilaiselta sensitiivisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä.” Sosiaali- ja terveydenhuollon 

eettisiä suosituksia on yhteensä viisi ja yksi niistä toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on 

kysymys vuorovaikutuksesta. Eettiset suositukset viittaavat siis suoraan siihen, että kysymys on 

luottamuksesta. (ETENE 2011, 18, 23.) 

 

 

1.3.4 Tutkijan positioni 
 
Mielenkiintoni lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja erityisesti mielenterveyteen on 

lähtöisin ammatillisuudesta. Kahden vuosikymmenen työskentely erikoissairaanhoidossa 
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psykiatrialla psykofyysisenä fysioterapeuttina, josta ajallisesti puolet aikuis- ja puolet 

lastenpsykiatrialla, on avannut silmäni ihmisen moninaiselle ja kasvavalle avuntarpeelle. 

Henkilökohtaiset arvoni, jossa ihminen tulee nähdyksi ja kohdelluksi omaan kulttuuriseen taustaansa 

ja äidinkieleensä peilaten, ohjaavat toimintaani ja työskentelyäni. Työkokemukseni 

terveydenhuollossa ja erityisesti mielenterveyspalveluissa, yhdistettynä Oulun yliopiston Giellagas-

instituutin saamelaisen kulttuurin sekä pohjoissaamen kielen opintoihin täydentävät osaamistani ja 

kehittymistäni saamelaisyhteisön terveyspalveluiden kehittämistyön edistäjäksi.  

  

Kandidaatintutkielmassani selvitin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla saamelaisten 

hyvinvointia ja totesin kulttuurisen kompetenssin merkittävät puutteet saamelaisten 

mielenterveyspalveluissa Pohjoismaissa. Kävi ilmi, että lukuisista tutkimuksista ja selvityksistä 

huolimatta saamelaiset eivät pääse valtaväestön kaltaisesti hoitoon eikä palveluissa oteta riittävästi 

huomioon kielen- ja kulttuurinmukaisuutta. Huomionarvoinen havainto oli myös, että tutkijat 

peräänkuuluttavat ammattilaisten kulttuurisen kompetenssin lisäämistä suunnitelmallisella ja 

tehokkaalla koulutuksella.  

 

Psykososiaalisen tuen tutkiminen on herättänyt mielenkiintoni. Ymmärsin, että tutkimusten, 

selvitysten ja raporttien tuloksilla sekä johtopäätöksillä olevan lopulta selkeä yhteys ihmisten 

arkiseen elämään. Uskon, että niiden myötä on mahdollista kehittää palvelurakenteita paremmiksi ja 

vastaamaan yksilöllisesti eri yhteisöjen tarpeita. Suomen valtion ja saamelaisten välillä alkanut 

totuus- ja sovintoprosessi on jo avannut kuulemistilaisuuksien myötä historian tapahtumia 

saamelaisyhteisön kokemina. Saamelaisten psykososiaalinen tuki ja sen tarpeen selvittäminen tulee 

olemaan ainutlaatuinen ja laaja kokonaisuus, josta on tarkoitus tehdä pysyvä ja toimiva palvelumuoto.  
 

Koen tutkimukseni tärkeäksi, koska palveluiden kehittämistarve ja vastuu niiden järjestämisestä on 

kova. Palveluita tullaan joka tapauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kehittämään ja 

muuttamaan. Se, muuttuvatko ne saamelaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheiden erityisiä ja 

yksilöllisiä tarpeita paremmin vastaaviksi, jää nähtäväksi. Tavoitteena tulisi olla ammattilaisten 

kulttuurisen kompetenssin riittävä lisääminen ja saamen kielten positiivinen erityishuomioiminen. 

Suurin motivaationi ja tavoitteeni sekä opinnoilleni että tälle tutkimukselle on, että 

saamelaisyhteisölle taataan tulevaisuudessa mielenterveyspalvelut kielen- ja kulttuurinmukaisesti 

sekä että avunsaanti olisi oikea-aikaista ja riittävää. Aikaisempiin tutkimuksiin, selvityksiin ja 

raportteihin sekä kandidaatintutkielmani tuloksiin peilaten, haluan kyseenalaistaa perinteisen 

ymmärryksen ja käsityksen tasa-arvoisista ja yhdenvertaisista palveluista. Haluan haastaa 
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sen käsityksen, että tasa-arvo toteutuu, kun kaikille tarjotaan samanlaista psykososiaalista 

palvelua perus- ja erityishoidon tasoilla kielestä tai kulttuurista riippumatta.  

 

Olen kasvanut pääosin valtaväestön kielen ja kulttuurin mukaisesti, tiedostaen samalla saamelaiset 

sukujuureni. Perheeni ja sukuni muuttoa Ruotsiin vuonna 1970 pidän nykytietojeni valossa ehkäpä 

ainoana keinona, kuinka vanhempani silloin ajattelivat selviytymisen mahdollisuuksista. Olen 

tarkastellut omaa kulttuuriympäristöäni eri kerroksien kautta. Syntymästäni varhaisnuoruuteen 

kasvoin ruotsalaisessa kieli- ja kulttuuriympäristössä ja aikuisuuden suomalaisessa ympäristössä. 

Opintoni Giellagas-instituutissa ovat antaneet minulle tietoa ja taitoa saamelaisesta kulttuurista ja 

sivuaineopintoni täydentävät monikulttuurisuuden käsitteen näkemystä terveydenhuollon 

perspektiivistä.  

 

Koska keräsin tutkielmani aineiston sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisilta, 

ajattelen, että ammatillinen tieto taitoni peilautuu positiivisesti aineiston tulosten tulkintaan ja 

kokonaisuuden hahmottamiseen. Ajattelen, että ammatillinen kokemukseni syventää luotettavaa 

tulosten analysointia, lisää ymmärrystä ja tuo esille terveydenhuollon näkökulmaa siten, kuin 

ammattilaiset vastauksissaan ovat tarkoittaneet. Terveydenhuollon näkemys voi siksi korostua 

tavassani ajatella ja nähdä kokonaisuutta, mutta se on tietoinen valintani. 

 

Tutkimukseni aiheen vuoksi joudun pohtimaan tutkimuseettisiä näkökulmia. Kun tutkimuksen 

tulokset vaikuttavat eettisiin pohdintoihin, niin samalla eettiset näkökulmat vaikuttavat tieteellisiin 

ratkaisuihin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 147). Ymmärrän, että tutkimusetiikka vaatii 

tietosuojalainsäädännön noudattamista, joten vastauksia kerätessäni ja analysoidessani kunnioitan ja 

suojaan vastaajien yksityisyyden lisäksi koko yhteisöä sekä esille nousevien ilmiöiden moninaisuutta. 

Olen tietoinen tutkijan asemastani, saamelaisten ja valtaväestön välisistä suhteista ja sen 

yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tiedostan ja kunnioitan sekä toteutan yleisiä 

alkuperäiskansatutkimuksen eettisiä periaatteita. Koska saamentutkimuksella ei ole vielä omia 

tutkimuseettisiä ohjeita, nojaan erityisesti Buorre eallin -tutkimushankkeessa esitettyihin 

tutkimuseettisten menetelmien kehitystyöhön (Heikkilä ym. 2019, 63) mutta myös sosiaali- ja 

terveysalan eettiseen perustaan (ETENE 2011) sekä tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän 

tieteellisen käytännön ohjeisiin (TENK 2022). Erityisesti suojaan vastaajien nimet, 

työskentelypaikkakunnat ja työnantajat sekä toteutan eettisten periaatteiden mukaisia käytäntöjä 

aineiston säilyttämisestä ja hävittämisestä. Anonymisoin vastaukset niin, ettei yksittäisiä vastaajia 
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voida tunnistaa. Huolehdin, että anonymiteetti tulee turvatuksi vastaajille kyselyn aikana, pro graduni 

ja osaamis- ja tutkimuskeskuksen loppuraportin tekstissä. (Valli 2018, 171.) 

 

Koska tutkielmani käsittelee alkuperäiskansaa, käytän alkuperäiskansatutkimuksen tutkimuksellista 

viitekehystä ja metodologiaa. Noudatan tutkielmassani alkuperäiskansatutkimuksen kahta tärkeää 

tutkimuseettisen periaatteen kriteeriä eli niitä, että tutkimuksestani saatua tietoa voitaisiin 

mahdollisimman hyvin hyödyntää saamelaisyhteisön eduksi ja että tutkimustieto palautuisi yhteisöön 

sekä sitä, että saamelaisyhteisö on ollut aktiivisesti osallisena tutkimusprosessissa. Toivon, että tämän 

tutkielmani pohdintaluvussa esittelemieni näkökulmien ja psykososiaalisen tuen 

kehittämisehdotusten aktiivisina osallistujina olisivat tulevaisuudessa saamelaiset itse. Näin siksi, että 

saamelaisilla on oikeus olla luomassa omaa tulevaisuutta, oman historian ja kulttuurin tulkintansa 

kautta. Pyrin tutkielmassani esittelemään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä 

psykososiaalisen tuen tarpeesta, jotka nousevat saamelaisyhteisön keskuudesta. On tärkeää saada 

näkyviin vähemmistön ja valtaväestön epäsymmetria palveluiden nykyisessä toteutumisessa.  

 

Alkuperäiskansatutkimuksen eettisiin lähtökohtiin kuuluu kulttuurinen reflektio, jonka tarkoituksena 

on oppia havainnoimaan kulttuurisia erityispiirteitä. Saamelaisessa kulttuurissa se tarkoittaa 

kulttuurisen kohtaamisen huomioivia lähtökohtia, jotka ovat kunnioittavia ja soveliaita käytäntöjä ja 

jotka noudattavat saamelaisen kulttuurin arvoja ja tapoja. Kaikessa kulttuurisessa kohtaamisessa 

tarvitaan kulttuurista pohdintaa, joka mahdollistaa toiminnan monikulttuurisessa yhteisössä. Se lisää 

myös tutkijoiden itseymmärrystä omasta kulttuurisesta taustasta sekä tiedeyhteisön hyväksymiä 

toimintatapoja. (Heikkilä ym. 2019, 64.) 

 

 

1.4 Tutkimusaineisto, tutkimuskysymykset ja metodi 
 

Tutkimusaineistona on sähköisen kysely- ja raportointityökalu Webropolin avulla laaditun 

tarvekyselyn tulokset. Lähde oli netissä ja se on sovitusti hävitetty 31.12.2021. Kysely suunnattiin 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisille. Kysely toteutettiin syksyllä 2021 ja 

se laadittiin yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin, Saamelaiskäräjien, Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen sekä Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Kysely 

lähetettiin sähköpostitse 343 työskentelevälle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan 

ammattilaiselle, jotka työskentelevät saamelaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. 

Vastaukset saatiin 61 ammattilaiselta. Vastauksista 44 tuli saamelaisten kotiseutualueelta. 
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Ammattilaiset valikoituivat mukaan kuntien nettisivujen yhteystiedoista sekä työryhmän 

asiantuntijoiden entuudestaan tuntemisen kautta. Sähköpostitse lähetetyssä saatteessa kerrottiin 

kyselyn taustaa ja siinä oli linkki sähköiseen kyselyyn, joka käännettiin suomen kielestä 

pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielille. Myös kyselyn alussa oleva saate oli niin ikään 

käännetty kolmelle saamen kielelle. Kääntämistyö teetettiin ostopalveluna kääntämisen 

ammattilaisilla. Kyselyssä oli yhteensä 29 kysymystä, osa niistä oli suljettuja ja osa avoimia 

kysymyksiä. Kysymystyypit vaihtelivat työkalun mukaisilla kysymystyypeillä kuten matriisi- 

monivalinta- ja väittämäkysymyksillä. Päivittäin saamelaisten tai saamenkielisten kanssa työskenteli 

28 % ammattilaisista, viikoittain 31 % kuukausittain 10 % ja joitakin kertoja vuodessa 15 %. 

Tulkinnassa pitää ottaa huomioon se, etteivät kaikki ammattilaiset välttämättä tunnista saamelaista 

asiakasta ja lukuja pitää siksi tulkita ainoastaan suuntaa antavina.  

 

Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen. En siis pyri tekemään kvantitatiivisen tutkimuksen 

mukaisesti tilastoihin tai taulukoihin perustuvia päätelmiä, vaan tulkitsen ammattilaisten näkemyksiä 

ja asenteitakin. Tarkastelen saamelaisten lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisen tuen 

merkitystä pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta ja heidän 

kertomanaan. Analyysin metodina on sisällönanalyysi, joten käytän aiheiden teemoittelua ja 

luokittelua sekä kuvaan esiin noussutta pääteemaa, kulttuurista kompetenssia, pohtien sitä avoimesti 

ja useasta eri näkökulmasta. Hankin tietoa aiheenmukaisesta kirjallisuudesta, 

aikaisemmista tutkimuksista, raporteista ja selvityksistä sekä nojaan myös omaan 

kandidaatintutkielmani tuloksiin, jossa kulttuurisen kompetenssin puute mielenterveyspalveluissa 

tuli selkeästi esille. Lisäksi syvennyn tutkielmassani alkuperäiskansatutkimuksen metodeihin.  

 

Aineistoni on kyselylomaketutkimus ja tutkimusasetelmani on poikittaistutkimus eli aineisto on 

kerätty usealta vastaajalta yhtenä ajankohtana. Pyrin kuvailemaan poikkileikkausaineiston analyysillä 

vastauksissa esille nousseita ilmiöitä. (Valli 2018, 129.) Koska haluan ymmärtää omien kokemuksien 

kautta aineistoni kulttuurisia merkityksiä, olin puhelinyhteydessä muutaman kyselyyn vastanneen 

ammattilaisen kanssa. Heillä oli tarve selventää muutamaan kysymystä ja keskustelussa sivuttiin 

heidän näkemyksiään kulttuurisesta osaamisesta ja sen merkityksestä. Jotta kykenisin ymmärtämään 

vastauksissa ilmeneviä asiayhteyksiä, ajattelen, että havainnointi toimii pienenä osana metodiani. 

(Valli 2018, 166.)  

 

Sähköisten lähteiden etsimiseen käytin yleisimpiä hakukoneita kuten Google Scholar sekä Oulun 

yliopiston Oula-Finnan kokoelmatietokannasta lääketieteen ja terveystieteen tietokantoja kuten 
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Medline ja Scopus. Lisäksi etsin aiheeseeni sopivia kirjoja Oulun yliopiston kirjaston 

saamelaiskirjallisuuden kokoelmasta. 

 
Pääkysymykseni avulla selvitän saamelaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä psykososiaalisen 

tuen tarvetta ja järjestämisen tapoja. Pyrin vastaamaan siihen neljän alakysymyksen avulla: 

 

1. Millaisille erityisen tason vaativan tuen palveluille saamelaisilla lapsilla, nuorilla ja heidän 

perheillään on tarvetta ja miksi? Lähestyn kysymystä saamelaisten historiallisista ja 

yhteiskunnallisista tapahtumista käsin. Koska tarpeen juuret ovat ajallisesti sekä menneessä 

että nykyisyydessä, sivuan myös ylisukupolvisuutta. Tarkastelen myös, mitä 

saamelaisyhteisön lasten ja nuorten sekä heidän perheiden psykososiaalisen 

tuen palveluiden piiriin pääsemisestä tiedetään.  

 

2. Miten ammattilaisen kulttuurinen kompetenssi vaikuttaa saamelaisen tai saamenkielisen 

asiakkaan tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen? Pohdin, miksi asiakkaan tunnistaminen 

asettuu asiakassuhteessa tärkeään rooliin. 

 

3. Miten ammattilaisen kulttuurinen kompetenssi vaikuttaa luottamuksen muodostumiseen 

asiakassuhteessa saamelaisen asiakkaan kanssa? Analysoin, miksi luottamusta ei synny ja 

mitä siitä seuraa. Selviää myös, mitkä seikat vaikuttavat luottamukseen.  

 
4. Millaisia ammatillisia tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisilla 

on? Avaan heidän työssään kulttuurista kompetenssia haastavia tekijöitä. Kerron, mitä 

ammattilaiset työnsä tueksi kaipaavat. 
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2  SAAMELAISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 
 
Saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon nykyiseen palvelurakenteen tilaan vaikuttavat edelleen 

Suomen valtion aikaisemmin harjoittama saamelaispolitiikka sekä menneistä käytänteistä johtuva, 

tähän päiväänkin ulottuva rakenteellinen ja usein näkymätön syrjintä. (Heikkilä ym. 2019, 236.) 

Nykyinen sosiaali- ja terveyspalvelumalli ei huomioi riittävästi saamelaisten palveluntarpeita. 

Suurimmat ongelmat liittyvät palveluketjussa oleviin puutteisiin, kuten riittävään ja monipuoliseen 

saamenkieliseen sosiaali-ja terveydenhuollon henkilöstön määrään sekä sen kulttuurisen 

kompetenssin tasoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.) 

 

Jotta tulevaisuudessa kyetään järjestämään tosiasiallisesti yhdenvertaiset sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut, tulisi suunnittelu- ja kehittämistoimissa huomioida yhdenvertaisuuteen 

tähtäävä alusta, joka mahdollistaa asiakassuhteissa kulttuurisensitiivisen luottamuksen, huomioiden 

saamelaisen asiakkaan tunnistaminen kielen- ja kulttuurinmukaisella tavalla. Palveluiden 

suunnittelussa ja kehittämisessä tulisi pyrkiä myös vakiinnuttamaan kulttuurisen kompetenssin määrä 

ja riittävä laatu. Tuon tähän lukuun Saamelaiskäräjien näkökulmia saamelaisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämiseen ja vastuuseen sekä kerron jo tiedossa olevista haasteista, avaan 

totuus- ja sovintoprosessia sekä psykososiaalista tukea siinä. Kerron tämän luvun viimeisessä 

alakappaleessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sekä osaamis- ja tukikeskuksen 

toiminnasta saamenkielisten palveluiden kehittämistarpeiden näkökulmasta. 

 

 

2.1 Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja Saamelaiskäräjien rooli 
 
Saamelaisväestön sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla, aivan kuten 

valtaväestönkin palveluiden järjestäminen. Viranomaisten vastuulla on valtakunnallisesti ja oma-

aloitteisesti huolehtia saamenkielisten palveluiden järjestämisestä. Suomessa potilaan hoitoa ja 

hoitoon pääsyä säätelevät lait. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä pohjautuu perustuslakiin 

731/1999, joka toimii lakien soveltamisjärjestyksessä ylimpänä. Se antaa oikeutuksen muun muassa 

hoitoon pääsyyn ja terveyden edistämiseen sekä turvaa jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat omat lait, jolloin sosiaalipalveluiden lainsäädäntöä säätää 

sosiaalihuoltolaki 1301/2014 ja terveyspalveluiden lainsäädäntöä säätää terveydenhuoltolaki 

1326/2010. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 takaa saamelaisen potilaan hoidon laadun 

ja hyvän sekä kunnioittavan kohtelun. (Laukka 2022.) 
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Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 § säätää potilaan äidinkielen, kulttuurin ja 

yksilöllisten tarpeiden ottamisen huomioon niin hyvin kuin se on mahdollista (Lehtonen 2014). Hyvä 

kohtelu sisältää potilaan kielen- ja kulttuurinmukaisen hoidon sekä sen, että hänen yksilölliset 

tarpeensa otetaan huomioon huolimatta siitä, missä hän asuu. Hyvä kohtelu sisältää myös sen, että 

vakaumus, sukupuoli tai suuntaumus ja ikä eivät saa vaikuttaa hoidon laatuun heikentävästi. 

Saamelaispotilaalla on itsemääräämisoikeus, lukuun ottamatta, jos hän ei ole siihen oman tai muiden 

terveyden ollessa uhattuna kykenevä. Itsemääräämisoikeus pitää sisällään sen, että potilaan kanssa 

tehtävä yhteistyö tapahtuu yhteisymmärryksessä ja hänen tai hänen omaisensa suostumuksesta. 

Potilaalla on oikeus saada omia terveystietoja koskevat tiedot. Lisäksi hänellä on oikeus 

hoitosuunnitelmaan, johon hän on myös itse oikeutettu osallistumaan. Potilaalla on oikeus saada 

oikea-aikaista hoitoa. Se sisältää hoidon tarpeen arvioinnin aloituksen sekä siihen liittyvät 

tutkimukset ja erikoislääkärin arvioinnin. Lisäksi Suomessa on syrjintäkielto sekä lapsilla ja nuorilla 

on erityiskohtelu hoitoon pääsyssä. (Laukka 2022.) Kaiken edellä mainitun tulee päteä siis myös 

saamelaiseen väestöön. Suomessa potilasoikeuksia koskee niin yksityinen kuin julkinenkin sektori. 

 

Hoitoon pääsyn tulee olla yhdenvertaista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tulisi olla hyvin 

saavutettavissa. Samoin esimerkiksi verkossa tapahtuvan hoidon ja ohjauksen tulisi olla 

yhdenvertaisesti saavutettavissa olevaa. Potilaalla on oikeus päästä kiireelliseen hoitoon sen 

mukaisesti, mitä hänen sairautensa tai vammansa edellyttävät. Esimerkiksi perusterveydenhuoltoon 

on saatava arkisin virka-aikana yhteys. Hoidon tarve on siellä arvioitava kolmen arkipäivän sisällä 

siitä, kun yhteyttä on otettu. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen 

viikon kuluessa lähetteen saapumisesta, lukuun ottamatta poikkeusaikoja kuten koronapandemian 

aikana. Hoito on järjestettävä kohtuullisessa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä. 

Erikoissairaanhoidossa aika on kuusi kuukautta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden hoitoon 

pääsy on yleensä kolme viikkoa lähetteestä. Mikäli kunta ei voi järjestää edellä mainittuja hoitoja ja 

hoitoon pääsyä, sen on hankittava palvelu muualta eikä tästä saa aiheutua potilaalle ylimääräisiä 

kuluja. (Laukka 2022.) Lisäksi ammattihenkilölain 18 a § mukaan ammattilaisen velvollisuuksiin 

kuuluu sellaisen riittävän kielitaidon hallinta, mikä liittyy hoidettavan tehtävän edellytyksiin, eli 

ammattihenkilöltä edellytetty kielitaito riippuu niistä tehtävistä, joissa hän toimii (Lehtonen 2014). 

 

Saamelaisia edustaa saamelaisten itsehallintoelin, Saamelaiskäräjät. Sen tärkeimpänä tehtävänä on 

toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa ja turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin 

kehittymistä ja säilymistä perustuslaissa Saamelaiskäräjille säädettyjen tehtävien mukaisesti. 

Saamelaiskäräjät antaa esityksiä, lausuntoja ja aloitteita viranomaisille. Se nimeää edustajia eri 
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työryhmiin ja käy eri viranomaisten kanssa neuvotteluita. Saamelaiskäräjälain mukaan viranomaisilla 

on neuvotteluvelvollisuus Saamelaiskäräjien kanssa. Velvollisuus neuvotteluista koskee erityisesti 

merkittäviä ja laajakantoisia toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa saamelaisten asemaan 

alkuperäiskansana. Yksi neuvotteluvelvoitteen alaisista asioista on sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kehittäminen. Saamelaiskäräjät perustettiin vuonna 1996 omalla laillaan, joka on laki 

saamelaiskäräjistä 974/1995. Saamelaiskäräjät on itsenäinen Suomen valtion viranomaisista ja sen 

toiminta kuuluu oikeusministeriön hallinnonalalle. Sillä on 21 jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka 

valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. (Saamelaiskäräjät 2022c.) 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa Saamelaiskäräjien tärkeänä tehtävänä on edistää saamelaisten 

perusoikeuksien toteutumista. Oikeusaseman ja itsemääräämisoikeuden kehittäminen nähdään 

kehittämisohjelmien lähtökohtana. Saamelaiskäräjät määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämisohjelman päätavoitteekseen kehittää saamelaisväestön elinoloja ja sosiaaliturvaa sekä 

osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden 

saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen ja henkisen hyvinvoinnin vahvistaminen sekä 

digitalisaation ja tietoturvan edistäminen ovat Saamelaiskäräjien tehtäviä. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu 

vuorovaikutuksellisten suhteiden vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. 

(Saamelaiskäräjät 2022c.) 

 

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon materiaaleja on saatavilla jonkin verran saamen kielillä. 

Saamelaiskäräjät myöntää saamelaisalueen kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

saamenkielisiin materiaaleihin valtionavustusta sekä valvoo niiden käyttöä. Saamelaiskäräjien 

tärkeänä tehtävänä on edistää oikeuksien toteutumista niin, että saamelaiset saavat palvelunsa kielen 

ja kulttuurinmukaisesti, ilman erillistä vaatimista. Jotta saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden saatavuus ja saavutettavuus parantuisi, Saamelaiskäräjät tekee yhteistyötä eri järjestöjen 

ja organisaatioiden kanssa. (Saamelaiskäräjät 2022c.) Saamelaiskäräjien kulttuuri-itsehallinnollista 

roolia sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi suurentaa erityisesti saamenkielisten työntekijä ja 

palvelutarpeiden seurannassa (Miettunen 2021, 23). 

 

 

2.2 Tiedossa olevia haasteita 
 
Kuten tämän tutkimuksen ensimmäisen luvun alaluvuista ja aiemmista selvityksistä, raporteista ja 

tutkimuksista on käynyt varsin selväksi, Suomessa saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
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palveluiden saatavuus ja saavutettavuus on sattumanvaraista ja riittämätöntä. Tiedetään myös, että 

palveluissa kulttuurinen kompetenssi on vähäistä ja saamenkielentaitoisia ammattilaisia on liian 

vähän ja yhdenvertaisuus palveluissa toteutuu siksi huonosti. (Heikkilä ym. 2019, 262.)  

 

Saamelaisväestön kokonaiselintasoa ovat nostaneet yhteiskunnalliset tukitoimet ja elintason yleinen 

nousu. Tämä tarkoittaa saamelaiselle väestölle sitä, että elämäntavat ja ravitsemus ovat muuttuneet 

nopeasti, mikä näkyy ikävinä elämäntapasairauksien kasvuna. Saamelaisväestö on aikaisemmin ollut 

tilastollisesti valtaväestöä jonkin verran terveempää, mutta nyt terveyserot ovat alkaneet muuttua. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet sekä päihde- ja mielenterveysongelmien 

esiintyvyys ovat kasvaneet. Terveyserojen muutos on lisännyt myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluntarpeita. Valitettavasti myös saamelaisten integrointi suomalaiseen yhteiskuntaan on ollut 

niin tehokasta, että elintason nousu on tapahtunut myös heidän kielensä ja kulttuurinsa 

kustannuksella. Kuten Heikkilä toteaa, hyvinvointivaltiokehityksellä ja modernisaatiolla on valo- ja 

varjopuolensa. (Heikkilä ym. 2013, 82–83.) 

 

Koska erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittely tai kerääminen on 

lähtökohtaisesti kiellettyä (Tietosuojavaltuutetun toimisto), tilasto- ja rekisterikannoissa ei ole 

saatavilla saamelaisväestön elinoloja ja hyvinvointia kuvaavaa tietoa. Siksi saamelaisväestön 

hyvinvoinnin tilansa ei ole riittävän hyvin selvillä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden olemassa oleva 

haaste liittyy ihmisten eriarvoisuuteen, joka on sidoksissa kieleen siten, että suomen kieli on vahvasti 

edustettuna myös saamelaisten kotiseutualueen palvelutarjonnassa. Saamenkielinen sosiaali- ja 

terveyspalvelu on sattumanvaraista ja on riippuvaista siitä, minkä verran saamen kielten taitoisia 

ammattilaisia on saatavilla. Palvelutyytyväisyys on saamelaisväestöllä alempi kuin valtakunnassa 

keskimäärin. Tutkimusten mukaan palvelutyytyväisyys on sitä alempi, mitä kauempana ihminen asuu 

kaupungista. Palveluiden saavutettavuus pitkien välimatkojen vuoksi lisää niiden tyytymättömyyttä 

(Heikkilä ym. 2013, 107–109, 116.) Saamelaisväestön lasten ja nuorten eriarvoinen asema tulee 

selkeästi esille neuvolatoiminnan saamenkielisten palveluiden vähyytenä tai puuttumisena. 

Esimerkkinä tästä voi mainita, kun saamea äidinkielenään puhuvalle lapselle tehdään kielen kehitystä 

arvioiva testi, jolloin saamenkielisen testauksen puuttuminen voi johtaa vääristyneeseen tai jopa 

virheelliseen testitulokseen lapsen todellisesta kielen kehityksestä. Haasteena koetaan myös 

terveyden edistämiseen tai sairauksien ehkäisyyn tarkoitettujen terveysohjelmien niukkuus tai 

puuttuminen. Haasteena sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa koetaan saamenkielisen päivystys- 

ja ensiaputoiminnan kannalta pitkät välimatkat avun piiriin. On myös todettu, että kriisitilanteissa 

saatavilla oleva saamenkielinen psykososiaalinen tuki on lähes olematonta. Tässä kohtaa on syytä 
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ottaa huomioon, että vaikka tulkin käyttö asiakastilanteissa on mahdollista, se on usein koettu 

kankeana henkilökohtaisissa ja käyttökelvottomana aroissa tilanteissa. (Lehtola ym. 2017, 35–36.)  

 
 
2.3 Totuus- ja sovintoprosessi ja psykososiaalinen tuki  
 

Kansakuntien identiteetit muodostuvat aina jollekin perustalle. Kansallinen ylpeys ja häpeä 

rakentuvat laiminlyöntien ja menneiden tekojen pohjalle, myös ne, jotka tehdään yhteisön tai 

valtioiden hallituksien valtuutuksella. Valtioissa, joissa näin on tapahtunut, kansakunnalle muodostuu 

häpeäsuhde menneisyyden vääryyksiin. Siksi häpeä voi muodostua osaksi menneisyyden haavojen 

parantumista ja sovintoa. Kun valtiot tunnustavat rikkomuksiaan, tarkoittaa se sitä, että ne joutuvat 

astumaan häpeän joukkoon. Siksi kansallinen häpeä usein liittyy läheisesti alkuperäiskansojen 

kokemiin vääryyksiin ja saattaa välittää lupausta sovinnosta ja tulevaisuudesta, jossa menneet haavat 

ovat päässeet parantumaan. (Ahmed 2018, 133–134.) 

Totuus- ja sovintokomissio (Truth and reconciliation commission, TRC) on maailmanlaajuisesti 

1970-luvulta asti käytössä ollut prosessi, jossa historiassa koettuja vääryyksiä tarkastellaan niin, että 

pyritään selvittämään totuus eli se, mitä on tapahtunut. Kun totuus on saatu selville, tavoitteena on 

estää samojen vääryyksien uusinnat. Trondheimin suuressa saamelaiskokouksessa helmikuussa 2017 

saamelaisparlamentaarikot päättivät laittaa käyntiin työn komissioiden perustamiseksi 

Pohjoismaissa. Tavoitteena oli tutkia saamelaisten kokemia vääryyksiä, oikeuksien loukkauksia sekä 

valtioiden kohdistamaa politiikkaa assimiloida alkuperäiskansansa. Norja perusti oman komissionsa 

vuonna 2018 ja Ruotsi 2021. Myös Suomessa Saamelaiskäräjät esitti Suomen valtiolle totuus- ja 

sovintoprosessin aloittamista ja valmistelua vuonna 2021. Valtioneuvosto asetti saamelaisten totuus- 

ja sovintokomission 28.10.2021. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäseniä on viisi ja he ovat 

riippumattomia komission valitsijoista. He nauttivat niin saamelaisten kuin suomalaisyhteisön 

luottamusta. Komissaarit on valittu mahdollisimman tasapuolisesti niin, että kaikkien kolmen 

Suomessa esiintyvän saamen kielen ja kulttuurin tuntemus on huomioitu, samoin tasapuolinen 

sukupuolten edustus. Komission laatima raportti toimenpide-ehdotuksineen on suunniteltu 

luovutettavaksi 30.11.2023 mennessä valtioneuvostolle, Saamelaiskäräjille sekä Kolttien 

kyläkokoukselle. Aineisto, jota totuus- ja sovintoprosessi työskentelynsä aikana tuottaa, tullaan 

arkistoimaan Kansallisarkiston Saamelaisarkistoon. (Saamelaiskäräjät 2022b.) 

Valtioneuvoston Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen laatima mandaatti vuonna 2019 toteaa, 

että saamelaisten asema alkuperäiskansana on turvattu perustuslaissa ja heillä on oikeus kehittää ja 
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ylläpitää kulttuuriaan ja kieltään. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessi Suomessa pyrkii 

tunnistamaan ja arvioimaan saamelaisten kokemaa historiallista ja nykyistä syrjintää. Tarkoituksena 

on selvittää ja tuoda näkyväksi valtion assimilaatiopolitiikkaa ja oikeuksien loukkauksia. Prosessissa 

halutaan selvittää, millainen vaikutus menneillä ja nykyisillä tapahtumilla on saamelaiseen yhteisöön. 

Komission tehtävänä on ehdottaa, kuinka saamelaisten ja Suomen valtion sekä saamelaisten itsensä 

välisiä yhteyksiä edistetään. Tavoitteena on luoda luottamukseen pohjautuva vuorovaikutus ja perusta 

saamelaisten ja Suomen valtion sovinnon rakentamiselle. Se mahdollistaa saamelaisten kielten ja 

kulttuurien ylläpitämisen, kehittämisen sekä perinteiset elinkeinot, mukaan luettuna saamelaisten 

yhteyden maahan ja veteen. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa saamelaiskulttuurin tietämystä 

valtaväestölle ja sen kautta pyrkiä luomaan myönteistä kehitystä saamelaisuudelle. Komission 

tehtävänä on auttaa käsittelemään traumoja, joita saamelaiset ylisukupolvisesti kantavat. Siksi riittävä 

ja oikea-aikainen psykososiaalinen tuki prosessin aikana ja sen jälkeen on olennainen osa prosessin 

onnistumista. Saamen kielistä ja kulttuurinmukaista henkistä ja psyykkistä apua tulee olla tarjolla. 

(Saamelaiskäräjät 2022b.) 

Sittemmin valtioneuvosto ja Lapin sairaanhoitopiiri ovat päässeet yhteisymmärrykseen ja sopineet 

saamelaisille järjestetystä ja tärkeässä roolissa olevasta psykososiaalisesta tuesta. Jotta tukea voidaan 

järjestää oikea-aikaisesti ja täsmällisesti, ollaan perustamassa saamelaisten kansallista 

psykososiaalisen tuen palveluyksikköä. Yksikön perustamisessa hyödynnetään Norjan 

sovintokomission ja Saamelaisen kansallisen osaamiskeskuksen (SANKS) osaamista ja mallia, myös 

yhteistyö tulee olemaan tiivistä. On tarkoitus, että siellä työskentelee johtaja ja kolme sosiaali- ja 

terveydenhuollon työntekijää. Tukea tulee olemaan tarjolla pohjoissaameksi, inarin- ja 

koltansaameksi. Koska saamelaisia asuu koko Suomen valtion alueella, tukea tullaan järjestämään 

myös palvelupuhelimen kautta niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Saamelaisten kansallisen 

psykososiaalisen tuen palveluyksikön työntekijät tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä totuus- ja 

sovintoprosessin komission kanssa. Yksikön toiminta alkaa huhtikuussa 2022. (Yle 2022.) 

Koska itsemääräämisoikeuden katsotaan kuuluvaksi ihmisen perusoikeuksiin, sillä on merkitystä 

hänen kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa lisäksi yhteisönsä hyvinvointiin. Kun ihminen kokee, että 

hänellä on keinoja vaikuttaa hyvinvointinsa osatekijöihin, hän saa osallisuuden kokemusta, joka 

aktivoi hänen toimijuuttaan ja turvaa hänen autonomiaansa. Saamelaisyhteisön ja sen jäsenten 

psykososiaalinen tuki poikkeaa yleisestä käsityksestä akuutissa kriisityössä annettavasta tuesta. 

Assimilaatiopolitiikan seurauksena saamelaisille syntyneet traumakokemukset ovat olleet 

pitkäkestoisia. Niitä ovat ylläpitäneet rakenteissa oleva epäsuora ja saamelaisten kokema suora 
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syrjintä, ja traumat ovat ulottuneet sukupolvien yli. Kielen ja kulttuurin olemassaolon uhan ja 

menetyksen kokemusten kohdalla voidaan siis puhua yhteisöllisen trauman kokemuksesta, johon 

liittyy elinmahdollisuuksien heikentymisen kokemuksia. Kokemukset koskevat yksilöiden lisäksi 

perheitä ja kokonaisia sukuja, mikä tekee kokemuksesta psykososiaalisen tuen kannalta erityisen. 

Siksi saamelaisille suunnattu psykososiaalinen tuki tulee suunnitella ja kehittää sisällöltään yhteisön 

historian huomioivaksi ja tarpeita tyydyttäväksi. (Erholtz ym. 2021, 18–19.) 

 

Lapin sairaanhoitopiirin tuottaman selvityksen mukaan Saamelaiskäräjien kannanotossa 

psykososiaalisen tuen tarpeista sanotaan, että on tärkeää̈ yhteistyössä̈ viranomaisten ja Suomen 

valtion kanssa koota saamelaisten kokemuksia toimista, jotka ovat vahingoittaneet ja vahingoittavat 

edelleen saamelaiskulttuuria. On tärkeää, että totuus- ja sovintokomissio on asetettu, koska 

aikaisemmat keinot saamelaisten alueiden ja kulttuurin suojelemisesta eivät ole riittäneet lopettamaan 

tai muuttamaan saamelaisten assimiloinnin pyrkimyksiä̈ valtaväestöön. Erityisen tärkeänä pidetään 

komission työtä, jossa puretaan ja autetaan käsittelemään traumoja, joita Saamen kansa, niin yksilöinä 

kuin yhteisönä, on joutunut kantamaan ylisukupolvisesti. Totuus- ja sovintoprosessin aikana ja sen 

jälkeen Saamen kansalle on tarjottava riittävästi saamenkielistä ja kulttuurinmukaista 

psykososiaalista tukea ja apua. Selvityksestä kävi ilmi, että saamelaisyhteisön erityisen vaativan tuen 

tarve on psykososiaalinen tuki. Psykososiaalisen tuen tarve tulee korostumaan totuus- ja 

sovintokomission työn aikana ja sen jälkeen. (Erholtz ym. 2021, 25, 51.)  

 

 

2.4 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja OT-keskus 
 

Nyt valmisteilla olevan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen eli sote-

uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvoinnin ja terveyden eroja, yhdenvertaistaa palveluita sekä 

hillitä kustannusten kasvua (Kestilä & Karvonen 2018, 188). Saamelaisväestön näkökulmasta 

uudistus tähtää terveyserojen kaventamiseen yhdenvertaistamalla palveluita ja parantamalla niiden 

saatavuutta ja saavutettavuutta (Heikkilä ym. 2019, 260). Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 

myötä muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joista yksi on Lapin hyvinvointialue. (Soteuudistus 

2021.) Lapin hyvinvointialue kattaa muun muassa saamelaisten kotiseutualueen kunnat. Saamelaisten 

kotiseutualueella tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita sekä Sodankylän 

kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta (Laki saamelaiskäräjistä 974/1995). 
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Sosiaalipolitiikka Suomessa seuraa universalismin periaatetta, jonka mukaan kaikkien yksilöiden 

tulisi saada tasa-arvoisesti samanlaisia palveluja tulotasosta, asuinpaikasta ja muista eroista riip-

pumatta (Faurie 2011, 7). Suomessa tehtyjen raporttien ja selvitysten mukaan tiedetään, 

että saamelaislasten psykososiaalisen tuen saanti viivästyy, he ohjautuvat suomenkielisiin palveluihin 

tai usean eri tekijän myötävaikutuksesta jäävät ilman apua kokonaan. Saamelaisyhteisön 

psykososiaalisen tuen tarpeista ei ole tarkkaa tietoa. Niitä ollaan 

kartoittamassa, suunnittelemassa ja kehittämässä. Suomen nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa 

ei ole juurikaan saatavissa saamenkielisiä tai kulttuurinmukaisia psykososiaalisen tuen palveluita. Se 

palvelu, mitä tällä hetkellä on saatavilla, käsittää muutaman pohjoissaamenkielisen sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisen. Tämä tarkoittaa, että inarin- ja koltansaamenkielisiä 

psykososiaalisen tuen ammattialisia ei ole lainkaan. (Erholtz ym. 2021, 45.) On ensiarvoisen tärkeää 

ymmärtää saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden kehittäminen, joissa tähän asti 

yhdenvertaisuuden toteutuminen on ollut heikkoa. Lisäksi nykyinen palvelujärjestelmä on ollut 

haavoittuvainen malli, sillä kokonainen palvelu on voinut olla yhden henkilön varassa. (Mäkitalo 

2021a, 6–8.) Koska sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee muuttamaan saamenkielisten 

palveluiden järjestämisen tapoja, on tärkeää, että palveluiden kehittämistyössä sekä johtamisessa ja 

esihenkilötyössä varmistetaan riittävä saamenkielisten palvelukokonaisuuksien tuntemus (Miettunen 

2021, 21).  

 

Lapin kuntien ja kuntayhtymien tähän asti tuottamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät 

vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueen vastuulle. Lapin hyvinvointialueen tehtävänä on tukea 

saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämistä koko maassa. Lapin 

hyvinvointialueella saamelaisilla on oikeus käyttää asioidessaan saamen kieliä. (Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021.) Terveydenhuoltolain mukaan mielenterveystyön 

tarkoituksena on muun muassa vahvistaa yhteisöjä suojaavilla tekijöillä sekä mielenterveyttä 

vaarantavien tekijöiden vähentäminen. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntien viranomaisia 

järjestämään tarpeellisen mielenterveystyön, jonka tavoitteena on neuvonta ja yhteisöjen 

psykososiaalisen tuen järjestäminen. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.) 

 

Pohjoinen OT-keskus toimii laajalla alueella, johon kuuluu koko Lappi, Länsi-Pohja, Kainuu, 

Pohjois-Pohjanmaa, ja Keski-Pohjanmaa. Kaikki viisi osaamis- ja tukikeskusta tulevat tekemään 

valtakunnallisesti kehittämistyötä. Osaamis- ja tukikeskus tulee muodostamaan lasten, nuorten ja 

heidän perheidensä elämän erityisen vaativiin tilanteisiin vahvan tukiverkon yhteistyössä perus- ja 

erityistason palveluiden kanssa. Toiminnassa sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
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oppimisen tuen palvelurakenteet ja näin varmistetaan lasten, nuorten ja heidän perheiden kaikkein 

vaativimpien palveluiden tuottaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä palveluiden ja tuen 

koordinointi. (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 2022.) 

 

Yhteenvetona tästä luvusta totean, että saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat 

nykyisellään riittämättömät, joten parannettavaa ja tehtävää on paljon. Merkittävimmät haasteet 

liittyvät saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen 

saamelaisten kotiseutualueella mutta erityisesti alueen ulkopuolella asuvan saamelaisväestön 

kohdalla. Saamelaisväestön hyvinvointia koskevaa tietoa ei ole riittävästi saatavilla, mikä olisi 

olennaista palveluiden kehittämisessä. Saamelaiskäräjien roolia sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden uudistamisessa ja sen kehittämisessä tulisi lisätä huomattavasti, jotta saamelaisten oma 

näkökulma ja todelliset tarpeet tulisivat riittävällä ja oikein kohdennetulla tavalla esille. 

Saamelaiskäräjien roolia totuus- ja sovintokomission onnistumiseksi ja psykososiaalisen tuen 

takaamiseksi tulisi myös korostaa. Olisi toivottavaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja 

valtakunnallinen OT-keskuksen palvelurakenne takaisivat tulevaisuudessa Suomessa asuvan 

saamelaisväestön kielen ja kulttuurin mukaisten palveluiden laadun ja määrän.  
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3  SAAMENKIELISTEN JA KULTTUURINMUKAISTEN PALVELUIDEN 
MERKITYS SEKÄ AMMATTILAISTEN TARPEET 
 

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden merkityksestä ammattilaisten näkökulmasta ei 

suoranaisesti ole aikaisempaa tutkimustietoa. Lienee kuitenkin selvää, että äidinkielisen ja 

kulttuurinmukaisen palvelun merkitys niin asiakkaalle kuin ammattilaisellekin on tärkeä ja 

moniulotteinen. Saamelaisväestölle se voi merkitä kulttuuri-identiteetin ja saamen kielten 

vahvistumista. Ammattilaiselle se voi lisätä työn merkityksellisyyttä ja vahvistaa ammatti-

identiteettiä. Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden myötä tosiasiallinen 

yhdenvertaisuus toteutuisi toivotulla ja laissa säädetyllä tavalla.  

 

Tutkielmani kolmannessa luvussa avaan ammattilaisille suunnatun tarvekyselyn vastauksista 

selkeimmin esille nousseita ilmiöitä ja teemoja, jotka vaikuttavat muodostavan sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä kasvatusalan palveluiden perustan. Kerron saamenkielisten ja 

kulttuurinmukaisten palveluiden merkityksestä ammattilaisten näkökulmasta. Ensimmäinen alaluku 

avaa kokemuksia ja näkemyksiä saamelaisen asiakkaan tunnistamisesta kielen- ja 

kulttuurinmukaisesti. Toisessa alaluvussa kerron äidinkielen merkityksestä ja kolmannessa avaan 

tarkemmin, kuinka luottamuksen merkitys koettiin ammattilaisten kertomana. Neljännessä alaluvussa 

tulkitsen, kuinka ammattilaiset tunnistavat saamelaisten kokemaa syrjintää ja viides avaa 

psykososiaalisen tuen merkitystä ammattilaisen kuvailemana.  

 

Käsittelen myös aineistossani esille nousseita koulutus- ja materiaalitarpeita. Nämä liittyvät 

pääasiassa saamen kielten käyttöön sekä heidän työssään tarvittavien testien ja niiden materiaalien 

puutteeseen. Viimeiseen alalukuun olen tiivistänyt ammattilaisten ajatuksia saamelaisyhteisön 

erityisen vaativan tuen tarpeista sekä kokoan yhteen tärkeimpiä ydinasioita. 

 

 

3.1 Saamelaisen tai saamenkielisen asiakkaan tunnistamisen merkitys  
 
Asiakkaan tunnistamattomuus saamenkieliseksi tai saamelaiseksi on aikaisemmissa tutkimuksissa ja 

selvityksissä tunnistettu ongelmakohta. Tunnistamattomuus voi johtaa ongelmalliseen tilanteeseen, 

jossa ammattilainen ei voi tarjota kielen- ja kulttuurinmukaista palvelua. Aineistossani ammattilaiset 

ilmaisivat, että kielen- ja kulttuurinmukainen tunnistaminen koettiin tärkeäksi, jotta työntekijä voi 

ottaa kulttuurisen taustan huomioon ja kykenee käymään keskustelua asiakkaan omalla äidinkielellä. 

Luottamuksellisen asiakassuhteen luomisen kannalta tunnistamista pidettiin tärkeänä ja asiakkaan 
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kohtaaminen yksilöllisesti mahdollistui vastaajien mukaan tunnistamisen kautta. Kyselystä selvisi, 

että tunnistamisella koettiin olevan olennainen yhteys kontaktin luomisessa ja tilanteen 

arviointivaiheessa sekä palveluiden jatkosuunnittelussa. Asiakkaan tunnistamiseen, mutta myös 

luottamukseen liittyen vastaajat toivat esille saamelaisen asiakkaan vaikeutta hakeutua viranomaisen 

avun piiriin. Vastauksissa tämän arveltiin osittain johtuvan aikaisemmista huonoista 

viranomaiskokemuksista sekä assimilaatiopolitiikan aiheuttamista ylisukupolvisista traumoista, 

joihin liittyy myös kielen menettämisen pelkoa.  

 

Kun avoimella kysymyksellä kysyttiin tunnistamisen merkitystä ammattilaisen työn kannalta, 76 % 

(n=61) vastaajista piti asiakkaan tunnistamista olennaisena ja merkittävänä tekijänä työssään. Kun 

kysymyksenä oli: ”Kuvaile, millainen merkitys työllesi on, että tunnistat asiakkaan saamelaiseksi tai 

saamenkieliseksi”, vastauksena saattoi olla: 

 

”Tärkeä tunnistaa, varsinkin jos tarkoituksena selvittää lapsen kielellistä kehitystä 
taikka muistisairaiden kanssa, sillä sairauden luonteen vuoksi, monesti ihminen saattaa 
muistaa ainoastaan äidinkielensä.” 

 
”Tieto asiakkaan taustasta voi tuoda lisäymmärrystä tilanteeseen ja syventää 
keskustelua ja asiakassuhdetta.” 
 
”Sosiaalityössä on erittäin tärkeää tunnistaa asiakkaan kieli- ja kulttuuritausta. Sillä on 
oleellinen merkitys kontaktin luomisessa sekä tilanteen arviointivaiheessa ja palvelujen 
suunnittelemisessa. Tulkinnat asiakkaan elämäntilanteesta voivat olla hyvinkin 
pielessä, ellei kulttuurista taustaa huomioida.” 
 
”Jos ei tunnista, voi syntyä väärinkäsityksiä ja jäädä kertomatta esim. oikeus kielen 
käyttöön.” 
 
”Asiakkaan arjen taustoittaminen ja elämänpolun hahmottaminen helpottuu, kun 
tunnistan asiakkaan saamelaiseksi. Yhteyden löytäminen ja luottamuksen rakentaminen 
lähtee tietyltä pohjalta helpommin.” 

 
Asiakkaan tunnistamista pidettiin siis tärkeänä, jotta ammattilainen voi ottaa asiakkaan yksilölliset 

tarpeet huomioon ja kohdistaa osaamistaan asiakaslähtöisesti tai ohjaamaan hänet oikean palvelun 

piiriin. Tulkintani ammattilaisten vastauksista on, että asiakkaan tunnistamisella on merkitystä 

luottamuksen muodostumiseen, samoin kuin saamelaisen kulttuurin huomioivaan palveluntarjontaan 

siten, että ammattilainen osasi suunnitella palvelunsa saamelaisen kulttuurin huomioiden. 

Vastauksista voi myös päätellä, että ammattilaiset, jotka tunnistivat saamelaisen asiakkaan, käyttivät 
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itse jotakin saamen kieltä työssään, koska he korostivat yhteyden merkitystä, kontaktin luomista ja 

väärinkäsitysten minimointia.  

 

Vastaajista 24 % ei pitänyt tunnistamista kielen- ja kulttuurinmukaisesti tärkeänä. He kertoivat, että 

eivät osaa mitään saamen kieltä eivätkä siten voi ottaa kielenmukaista palvelua työssään huomioon. 

Kyselyn vastauksista, joissa ei pidetty saamelaisen asiakkaan tunnistamista tärkeänä tai 

merkityksellisenä saadaan vahvistusta sille, että jos ammattilainen ei osaa saamen kieliä eikä hänellä 

ole kulttuurista kompetenssia, tunnistamisen merkitys katoaa. 

 
”En koe, että sillä etten tunnista asiakasta saamelaiseksi olisi tai on ollut merkitystä 
vastaanotolla.” 
 
”Tunnistamisella ei ole merkitystä, kaikki samanarvoisia ja kielinä osaan vain suomea.” 
 
”Ei vaikuta, jos henkilö puhuu suomea, eikä ole tulkkaustarvetta. Toki tulkki voisi olla 
hyvä, jos saame asiakkaan äidinkieli.” 
 
”Ei ole merkitystä. Kaikki ovat samanarvoisia ja kohtelen heitä samalla tavalla, oli 
mistä tahansa kotoisin tai puhuu kotikielenään mitä tahansa. En oikeasti oikein ymmärrä 
kysymystä eli miksi pitäisi.” 
 
”Ainakin tähän mennessä on aina toimittu suomen kielellä.” 

 
Aineiston analyysi tukee vaikutelmaa, että ammattilaisen saamen kielitaidon heikkous tai sen puute 

on yhteydessä saamelaisen asiakkaan huonoon tunnistamiseen tai sen tärkeäksi kokemiseen. Tämä 

näkemys, jossa suomalaisuus nähdään omasta etnisestä näkökulmasta ainoaksi oikeaksi ja tärkeäksi 

tekijäksi, asettaa saamelaisen kielen ja kulttuurin toissijaiseksi tai arvottomaksi ja saattaa kuvastaa 

ammattilaisten samanarvoisuuden käsitystä. Kun ammattilaisen kielitaito on heikko tai sitä ei ole 

lainkaan, asiakkaan tunnistamista saamelaiseksi ei pidetä tärkeänä. Tulkintani vastausten 

negatiivisesta sävystä heijastuu asenneilmapiiri, jossa saamelaisuutta ei nähdä tärkeänä. Vastausten 

analysointi paljasti samassa yhteydessä kulttuurisen kompetenssin alhaisen arvostuksen ja 

saamelaisen tunnistamisen merkityksettömyyden. Ammattilaiset, jotka käyttivät ainoastaan suomen 

kieltä työssään kokivat, että saamelaiset osaavat hyvin tai tarpeeksi hyvin suomen kieltä ja saamen 

kieli jää vähäiseksi ja tai on unohtunut.  

 
”Saamelaiset osaavat hyvin suomea ja saamen kielen käyttö jää vähäiseksi ja on 
unohtunut.” 
 
”… saamen kielen esilletulo tärkeää, mutta oma kokemus on, että suomen kielellä 
pystytään keskustelut käymään.” 
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Vastaajien näkemys vaikuttaa olevan ristiriidassa saamen kielilain 1086/2003 4. § kanssa, jossa 

todetaan, että viranomainen ei saa rajoittaa tai kieltäytyä toteuttamasta kielellisiä oikeuksia sillä 

perusteella, että saamelainen osaa myös muuta kieltä, kuten suomea tai ruotsia.  

 

Aineiston vastauksista voidaan päätellä, että ammattilaisten saamen kielitaidon puute luo haasteita 

työhön. Ne ilmenevät asiakkaan tunnistamisen vaikeutena ja ovat omiaan tekemään kohtaamisesta 

haasteellisen. Sillä puolestaan on heikentävä vaikutus luottamuksellisen asiakassuhteen 

muodostumiseen. Ammattilaiset toivat myös esille arkuutta käyttää saamen kieltä työssä ja toivoivat 

siihen lisäkoulutusta sekä rohkaisua kielen käyttöön. Tulkkien käyttäminen työssä koettiin kankeana 

ja silläkin oli negatiivista vaikutusta luottamuksellisen asiakassuhteen muodostumiseen.  

 

Parhaiten saamenkieliset asiakkaat tunnistivat ne ammattilaiset, jotka olivat itse saamen kielen 

taitoisia. Saamen kieliä työssään käyttävät ammattilaiset kokivat, että saamelaisyhteisön lapset, 

nuoret ja perheet eivät tule riittävällä tavalla autetuiksi. Asiakkaan kieli- ja kulttuuritaustan 

tunnistamisella vaikuttaisi kyselyn mukaan olevan vaikutusta siihen, kuinka kaksikielisyys vaikuttaa 

ammattilaisen oman erikoisalansa tutkimisen tuloksiin ja tulosten tulkintaan. Asiakkaan 

tunnistamisen koettiin vaikuttavan myös siihen, millaiseen hoito- tai kuntoutusmuotoon 

ammattilainen jatkosuosituksessaan päätyy. 

 

”Pohjoissaamen käyttäminen työssä on nyt aluillaan. Pohjoissaameksi pitäisi olla 

testejä, normeja yms. Haluaisin myös vahvistaa omaa kielitaitoani, jotta pystyisin 

toimimaan hyvien käytänteiden mukaisesti.” 

 

Ammattilaiset toivat siis esille haluaan osata jotain saamen kieltä ja ovat motivoituneita käyttämään 

niitä työssään. Samalla he nostivat näkyville saamenkielisten materiaalien huonon tilanteen. 

Tunnistamisella koettiin olevan merkitystä asiakkaan oikeisiin palveluihin kohdentamisessa sekä 

turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa. Saamelaisen asiakkaan tunnistamattomuudesta 

johtuen on siten mahdollista, että asiakassuhteessa tutkimuksen tai arvioinnin tulos voi tulla tulkituksi 

puutteellisesti. Se puolestaan voi johtaa asiakkaan epäedullisen tai jopa tuloksettoman hoitopolun 

valintaan tai aiheuttaa viiveitä diagnoosin asettamiseen. Kun lasten ja nuorten diagnoosit pysyvät 

piilossa, yksilön ja perheen inhimillinen kärsimys jatkuu. Tällä on luonnollisesti vaikutusta 

myöhemmässä vaiheessa psykososiaalisen tuen kasvavaan tarpeeseen. 
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Kyselyn tulosten mukaan ammattilaiset tunnistavat saamenkielisen tai saamelaisen asiakkaan 

enimmäkseen tuntemalla asiakkaan entuudestaan 67 % (n=41) tai päättelemällä nimestä tai muusta 

taustatiedosta 61 % (n=37). Myös se, että asiakas tuo itse kieli tai kulttuuritaustaansa esille 57 % 

(n=35) ja ammattilainen kysyy asiakkaan kieli- tai kulttuuritaustaa 57 % (n=35) ovat käytettyjä  

keinoja tunnistaa asiakas saamelaiseksi. Sen sijaan asiakastietojärjestelmästä saamelainen asiakas 

tunnistetaan huonommin, 23 % (n=14).  

 

Ammattilaiset tunnistavat saamelaisten kielelliset oikeudet pääosin hyvin, 34 % (n=21) tai melko 

hyvin 34 % (n=21). Kyselyn tulosten perusteella ammattilaiset kokevat tuntevansa siis verrattain 

hyvin saamelaisten kielelliset oikeudet, ja huonosti kielelliset oikeudet sanoo tuntevansa vain 3 % 

vastaajista (n=2). Myös ammattilaisten arvio työnantajan kielellisten oikeuksien tunnistajana on 

hyvä. 44 % (n=27) arvioi työnantajan tunnistavan saamelaisten kielelliset oikeudet hyvin. 2 % (n=1) 

arvioi työnantajan tunnistavan saamelaisten kielelliset oikeudet huonosti ja 10 % (n=6) vastaajista 

kokee, että ei osaa sanoa tunteeko työnantaja riittävästi kielellisiä oikeuksia. Tässä kohtaa voi myös 

pohtia vastaajien lojaaliutta työnantajaa kohtaan. 

 

 

3.2 Äidinkielen merkitys palveluissa  
 

Jotta ymmärtäisimme, miksi äidinkielen käyttö on psykososiaalisen tuen palveluissa ensiarvoisen 

tärkeää, tulisi ymmärtää äidinkielen vahva emotionaalinen merkitys. Se on paljon enemmän kuin 

verbaalinen viestintäkeino. Äidinkielen käyttämisellä ja sen käyttömahdollisuudella on suuri 

merkitys hoidon laatuun ja luottamuksen tasoon sosiaali- ja terveydenhuollossa, erityisesti 

psykososiaalisen tuen palveluissa. Se kieli, jonka lapsi oppii ensimmäisenä ja jota hän käyttää eniten, 

on yleensä hänen äidinkielensä. Äidinkielellään ihminen kuvaa omaa sisäistä maailmaansa ja 

ympäröivää todellisuutta sekä niiden välistä suhdetta. Ihmisen äidinkieleen sisältyy 

samaistumistapahtuma, jolloin hän omaksuu ryhmänsä normit, arvot ja säännöt. Alkuperäiskansat, 

kuten saamelaiset, joutuvat usein käyttämään valtaväestön kieltä enemmän ja yleisemmin kuin omaa 

äidinkieltään. Tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi tunteisiin liittyvien asioiden ilmaisemisessa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet myös, että mikäli lapsi joutuu opettelemaan uuden kielen eikä voi 

käyttää omaa äidinkieltään, hänen kielellinen kehityksensä viivästyy. Tämä voi olla myös 

saamelaisten lasten keskuudessa ongelma ja seurausta siitä, että kielenmukaisia palveluita on vähän 

tai niitä ei ole lainkaan. (Lukkarinen 2001, 5.)    
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Se, että suomen kieli on usein saamelaisten arkikielenä ja näkyy sen runsaana käyttönä 

viranomaisissa, heijastaa ilmiötä, joka koskettaa monia saamelaisia ja heidän elämäntilanteitaan. 

Menetettyyn kieleen on liittynyt ja liittyy usein häpeää ja traumaattisia tapahtumia. Eri aikoina 

saamen kielten puhumiseen on liittynyt häpeää eri muodoissa. Saamelaisten asuntola-ajan 

kokemukset ovat tuoneet esille saamelaisten äidinkielen puhumisen häpeän yleisellä tasolla. 

Koulussa ei saanut käyttää mitään saamen kieltä, sillä ainoastaan suomen kieli oli sallittua. Samoin 

lasten vanhemmat ohjasivat puhumaan vain suomea. Myös aikaisempien sukupolvien kokemukset 

valtaväestöön sulauttamisesta eli assimilaatiosta kertovat ilmiöstä. (Heikkilä ym. 2019, 127.) 

 

Kielen käytössä on sittemmin tapahtunut olennainen muutos. Nykyisin häpeää saatetaan kokea siitä, 

ettei osata puhua tai kirjoittaa jotain saamen kieltä. Saamen kielten osaamattomuuteen liittyy lisäksi 

suru ja kaipuu, jonka taustalla on yhteiskunnan toimista johtuva kielenmenetys. Äidinkielen suhteen 

koettu häpeä aiheuttaa saamelaisille psykososiaalisia ongelmia esimerkiksi perhe- ja 

sukulaissuhteisiin. Se luo ulkopuolisuuden tunnetta esimerkiksi omassa yhteisössä tai yleisissä 

järjestetyissä tapahtumissa, joissa henkilö ei voi pitää yhteyttä tai ei kykene seuraamaan keskusteluja. 

Äidinkielen merkitys on suuri myös perinteisissä elinkeinoissa ja yhteisöjen toiminnassa, joissa 

perinne- ja kielitaidon puute voi aiheuttaa psykososiaalisia ongelmia. (Heikkilä ym. 2019, 127–128.) 

 

Kun ammattilaisille suunnatussa tarvekyselyssä kysyttiin heidän mielipiteitään väittämistä, jotka 

koskivat äidinkielisiä palveluita, kaikki kyselyyn osallistuneet vastasivat siihen, n= 61. Heistä 67 % 

koki erittäin tärkeänä, että asiakas saa asioida omalla äidinkielellään ja 20 % koki asian tärkeänä. 

Jotta ammattilainen voi ohjata saamelaisen asiakkaan rajat ylittävän palvelun piiriin, tulee hänellä 

olla palvelupolusta riittävä tietämys. Kun kysyttiin palvelupolun riittävää tuntemusta, vastaajista vain 

8 % koki, että heillä on riittävä tuntemus palvelunohjauksesta, jotta voisi ohjata saamelaisen 

asiakkaan rajat ylittäviin palveluihin (SANKS) ja 30 % koki, ettei heillä ole lainkaan tietämystä 

ohjauksesta. Tässä kohtaa lienee aiheellista muistuttaa, että tämän tutkielman aineisto oli pienehkö 

eikä kyselyyn vastanneiden ammattilaisten näkemys välttämättä kerro tarkkaa totuutta siitä, miten 

tärkeä ammattilaisen tietämys palvelupolun ohjauksesta on saamelaisen asiakkaan näkökulmasta. 

Tämä vaatisi lisätutkimusta aiheesta sekä vertailua. 

 

Äidinkielisiin palveluihin liittyen tarvekyselyssä pyydettiin ammattilaisia vapaasti kuvailemaan 

tekijöitä, mitkä tekevät jostakin palvelusta kielen kannalta vaativaa. 
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”Ikäihmisten kanssa työskennellessä, monet kaavakkeet on käännetty saameksi, mutta 
asiakas ei osaa lukea tai kirjoittaa saamea. Tai kouluterveydenhuollossa, kun lapsi 
valitsee opetuskielen ja kouluterveydenhuollon asiointikieleksi jonkin saamen kielen, 
vanhemmat eivät välttämättä ole saamenkielentaitoisia, eivätkä kykene täyttämään 
lomakkeita.” 
 
”Yhteisen kielen puuttuminen.” 
 
”Kielen osaajia on liian vähän.” 

 
”Saamenkielinen erityislasten ohjaus riittämätöntä.” 
 
”Kielitaidon puutteet suomalaisilla.” 
 

Koska saamen kielten käytön merkitys ammattilaiselle nousee vastauksissa selkeästi esille, voi 

havainnon tulkita siten, että ne, jotka osaavat kieltä, kokevat sen tärkeäksi. Ammattilaiset ovat 

huolissaan yhteisen kielen puuttumisesta ja sen aiheuttamista haasteita työssä. Saamelaiserityisyyden 

näkökulma sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa nostetaan liian usein esille ainoastaan 

palvelukielen kautta. Todetaan, että saamelaisväestön kielelliset oikeudet ovat kunnossa ja palvelut 

on järjestetty saamen kielilain mukaisella tavalla, jos käytetään tulkkipalvelua silloin, kun palvelua 

ei voida antaa saamen kielillä. Tällöin kulttuurinen kompetenssi jää huomioimatta, samoin 

psykososiaalisen tuen sensitiivisyys. Kyseiset kielelliset asioinnin oikeudet rajautuvat saamelaisten 

kotiseutualueella tuotettaviin palveluihin, vaikka valtakunnallisesti on tiedossa, että kaksi kolmasosaa 

eli 64 % saamelaisväestöä asuu kotiseutualueen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että oikeus 

äidinkielisiin palveluihin ei toteudu heidän kohdallaan. (Heikkilä ym. 2019, 260–261.)  

 
”Jos omaa äidinkieltä ei voi käyttää asioinnissa, suhde voi jäädä varsin pinnalliseksi.” 
 
”Keskustelu tulkin välityksellä on hieman hidasta ja kankeaa. Ei ehkä pääse 
tunnetasolla aiheisiin samalla tavalla kuin suomenkielisten kanssa.” 
 

Kaksi viimeisintä ammattilaisten vastausta liittyvät olennaisesti psykososiaalisen tuen 

ydintarkoitukseen, jossa ymmärretyksi tuleminen omalla tunnekielellään lisää asiakkaan turvan 

tunnetta sekä lisää luottamista sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaa kohtaan (Erholtz ym. 2021, 

38). Kun perheen sisäisiä henkilökohtaisia aiheita käydään ammattilaisen kanssa läpi, on tärkeää, että 

saamelainen lapsi, nuori tai hänen perheensä jäsenet saavat kuvailla tunteitaan omalla tunne- eli 

äidinkielellään. On myös tärkeää, että hänen kulttuurinen taustansa saa liittyä oikeaan, hänen 

tarkoittamaansa asiayhteyteen. Ammattilaiselle asiakkaan tunteiden etsiminen keskustelun aikana on 

haastavaa ja on selvää, että tulkin välittämänä vieläkin haastavampaa.  
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”Joskus lähisukulainen asiakkaan tukena tulkkaamassa ja varmistamassa 

ymmärtämistä.” 

 

Perheenjäsenen tai lähisukulaisen käyttämistä tulkkina ei pidetä suotavana, sillä häntä ei ohjaa 

säädökset tai ohjeet. Epävirallisella tulkilla ei myöskään ole perehdytystä tulkin roolista eikä 

tehtävästä. Asiakkaan asema muodostuu epäreiluksi ja puolueettoman tulkkauksen aitous voi 

vaarantua. Läheisen toimiminen tulkkina voi aiheuttaa asiakkaan hoidettavan asiayhteyden 

lähtökohdan vääristymisenä. (Niittylä 2019, 25–26.) Yhteiskunnallisia hierarkioita välittävät tunteet 

vaikuttavat usein myös perheen sisäisiin lähisuhteisiin ja niihin liittyviin tunteisiin sekä tapaan tuoda 

tunne julki. Riippuen kulttuurista, voimakkaatkin tunteet voivat olla asiakastilanteessa läsnä 

sanattomina. Elämän kriisitilanteissa perheessä voi esiintyä myös ristiriitaisia tunteita. Tämän 

tiedostaminen voi auttaa meitä ymmärtämään psykososiaalisen tuen todellista merkitystä. (Eerola & 

Pirskanen 2018, 113–115.) 

 

Ammattilaisten kuvaama äidinkielen tilanne saamenkielisissä palveluissa vastaa selkeästi 

saamelaisten asiakkaiden kokemuksia todellisuudesta. Ihmisen hyvinvoinnin osa-alueet koostuvat 

useasta eri tekijästä, joista yksi on ihmisen äidinkieli. Äidinkielellä tai sen puuttumisella on monia 

vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin. Saamen kielet muodostavat saamelaisen elämässä 

laajan identieettiin vaikuttavan merkitysmaailman, jossa äidinkieli, sen menetys tai sen uudelleen 

elvytys muodostavat yhteen liitetyn kokoanisuuden. Kuten muun muassa SÁRA-tutkimuksessa on 

todettu, saamenkieliset oikeudet toteutuvat viranomaisissa huonosti ja kun ihmiseltä puuttuvat 

kielelliset oikeudet, saamen kielten ylläpitäminen jää usein yksittäisten perheiden ja ihmisten 

hartioille eivätkä he saa yhteiskunnan tukea kielenmukaisille palveluille. (Heikkilä ym. 2019, 109.) 

 

Kun suomalaisessa koulussa käyvän lapsen tai nuoren äidinkieli on jokin saamen kieli, voi 

koulumenestys olla sen seurauksena heikompaa. Tämä voi johtaa kaventuneisiin 

koulutusmahdollisuuksiin ja rajoittaa olennaisesti nuoren ammatinvalintaa. Sen puolestaan tiedetään 

vaikuttavan alempaan tulotason ja elämän valinnanmahdollisuuksin. Tapahtumaketjulla on suora 

yhteys psykososiaalisen tuen tarpeeseen. Sama tilanne voidaan helposti päätellä kielensä menettäneen 

asuntolasukupolven saamelaisten kohdalla. (Heikkilä ym. 2019, 236.) 
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3.3  Luottamuksen merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 
Ihmisten välisissä suhteissa luottamuksella on suuri merkitys. Ilman luottamusta suhteella ei ole 

mahdollisuutta menestyä. Luottamus määrittelee sen, kuinka toisen ihmisen toiminta tulkitaan. Koska 

ihminen ei voi itse hankkia kaikkea tarvitsemaansa tietoa, hän tarvitsee toista ihmistä jonkin tiedon 

tai avun saavuttamiseksi. Siksi hänen tulee kyetä luottamaan saamaansa tietoon ja toisen tarjoamaan 

apuun. Luottamus parantaa ihmissuhteessa yhteistyötä, joka muuttuu luottamuksen ansiosta 

yksinkertaisemmaksi. Jos luottamusta ei saavuteta, ihmisten energia kuluu toisen epäilyyn, jolloin 

yhteinen tekeminen ja tulosten saavuttaminen vähenevät ja yhteisyyden kokemus jää vajaaksi. 

(Vaittinen 2011, 4.) 

 

Saamelaisten arjessa huonot tai ikävät viranomaiskokemukset tarkoittavat syrjiviä käytänteitä 

viranomaislaitoksissa, oppilaitoksissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, tiedotusvälineissä tai 

työelämässä. Saamelaisten syrjinnän kokemukset ovat SÁRA-tutkimustulosten mukaan varsin 

yleisiä. (Heikkilä ym. 2019, 237.) Aineistossani ammattilaiset toivat tarvekyselyn vastauksissa usein 

esille luottamuksen merkitystä asiakassuhteessa. Kävi selkeällä tavalla ilmi, että saamelaisten 

asiakkaiden aikaisemmat huonot viranomaiskokemukset vaikuttivat jatkossakin asiakassuhteissa 

luottamusta vähentävänä tekijänä. Vastaajat toivat esille esimerkiksi saamelaisen asiakkaan 

luottamuspulaa suomenkielistä työntekijää tai suomalaista palvelupolkua kohtaan. Luottamus 

koettiin tärkeänä myös syvemmän yhteyden luomisessa, väärinkäsitysten minimoinnissa ja se vaikutti 

olevan hyvän ja luonnollisen yhteistyön edellytys. Luottamuksen merkitys korostui asiakkaiden 

elämän kriisitilanteiden tukipalveluissa. Myös korkea kynnys pyytää apua vaikutti olevan yhteydessä 

luottamuksellisen asiakassuhteen muodostumisessa ja se liittyi aikaisempiin huonoihin kokemuksiin. 

 

Ammattilaiset kertoivat tarvekyselyn vastauksissaan luottamuksen merkityksestä ja asiakkaiden 

aikaisemmista kokemuksista. Kun ammattilaisia pyydettiin: ”Kuvaile vapaasti, mikä tekee jostakin 

palvelusta vaativaa saamelaisten asiakkaiden parissa työskennellessä”, heidän vastauksistaan nousi 

esille varsin usein luottamuksen teema. 

 
”Vähemmistötraumat ja -stressi, aikaisemmat huonot viranomaiskokemukset, 
rakenteellisen rasismin näkymättömyys ja tiedostamattomuus... tulkin käytön 
haasteet...” 

  
”Saamelaisten traumaattinen historia huomioiden luottamuksen rakentaminen on 
erittäin tärkeää.” 
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Toisin sanoen assimilaatiopolitiikan seuraukset näkyvät selvästi ammattilaisten ja asiakkaiden 

kohtaamisissa. Ammattilaisen kulttuurinen kompetenssin tulee olla korkea, jotta luottamuksellinen 

asiakassuhde pääsee muodostumaan. Palveluiden rakenteelliset ongelmat tulisi pyrkiä 

mahdollisuuksien mukaan poistamaan, jotta saamelaisväestö saisi yhdenvertaista palvelua ja 

ammattilaisten työskentely olisi eettisten ohjeiden mukaista. 

 

”Luottamuspula suomalaisia hoitajia kohtaan.” 
 
”Yhteistyön onnistumiselle on tärkeää tunnistaa saamelainen, luottamus lisääntyy.” 
 
”Luottamuksen ja kontaktin rakentaminen on siis jo ensimmäinen erityisen vaativa 
vaihe.” 
 
”Saamenkieliset asiakkaat odottavat saavansa palveluita omalla äidinkielellään. 
Luottamuksen saaminen suomenkielisenä on hieman haastavampaa kuin jos puhuisin 
saamen kieltä.” 
 

Ammattilaisten vastaukset tukevat luottamuksen teorian laajaa määritelmää, jossa tunteet ja ajatukset 

vuorottelevat asiakassuhteen luottamuskokemuksen aikana. Koska tunteet liittyvät luottamukseen ja 

ovat yleismaailmallisia, ne tunnistetaan kulttuurista riippumatta. Siten luottamuksen muodostuminen 

ja osoittaminenkin vaihtelee kulttuureittain. Edellä auki kirjoitetut ammattilaisten vastaukset tukevat 

sitä teoriaa luottamuksen merkityksestä, jota kuvasin keskeisissä käsitteissä alaluvussa 1.3.3. 

Luottamus tai sen puuttuminen muokkaa ihmisen identiteettiä ja minäkuvaa. Se on osallisena ihmisen 

sosiaalisuuden muodostumista ja ryhmään kuulumisen kokemusta.  

 

Lisäksi saamelaisnuorten parissa työskentelevät ammattilaiset toivat usein esille hankalan tilanteen, 

johon vaikutti saamelaisyhteisön pienuus ja henkilöiden entuudestaan tunteminen. Se tuli esille 

nuorten haluttomuutena puhua asioistaan ammattilaisille, jotka saattoivat olla esimerkiksi omien 

vanhempien tuttuja tai ystäviä taikka perheen sukulaisia. Tässä yhteydessä tuotiin esille myös, että 

nuoret kokevat luottamuspulasta johtuvaa turvattomuutta.  

 

Ammattilaiset toivat esille, että asiakas on kokenut haluttomuutta hakeutua palveluihin, kun 

palvelussa ei ole ollut tarjolla saamenkielistä ja kulttuurina ymmärtävää ammattilaista. Saamelainen 

asiakas on usein tuonut esille kielen ja kulttuurin menettämisen kipuilua ja luottamuspulaa, johon 

ovat vaikuttaneet ylisukupolviset traumat, jotka ovat edelleen aiheuttaneet yhteisön ulkopuolelle 

jäämistä.  
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Luottamus arvona nousi vastauksissa esille tasa-arvon toteutumisen toiveena palvelupoluissa, joissa 

kerrottiin saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten erityisen vaativien palveluiden kehittämisen 

toiveista. Ammattilaiset, joilla on kulttuurista kompetenssia, kertoivat kokevansa keskenään 

luottamusta moniammatillisissa yhteistyön verkostoissa. He toivat esille kokemuksiaan siitä, että 

saamelaisen asiakkaan näkökulmasta luottamuksellisuus asiakassuhteessa ei aina toteudu. Tähän 

vastaajat arvelivat vaikuttavan pienet yhteisöt, ammattilaisen ja asiakkaan vuorovaikutus, 

palvelupolkuun hakeutumisen vaikeus, asiakkaan aikaisemmat huonot viranomaiskokemukset sekä 

palveluissa kulttuurisen kompetenssin puute.  

 

Silloin kun vuorovaikutus perustuu epävarmaan tietoon toisen toiminnasta, luottamuksella on 

erityisen keskeinen asema. Kun ihminen osoittaa luottamustaan ja avaa elämästään varjeltuja ja 

hänelle arkoja tai arvokkaita asioita, luottaja toivoo luotettunsa tulevan niiden osalta osalliseksi hänen 

elämäänsä. Ihminen joutuu ottamaan tietoisen riskin ja altistamaan itsensä haavoittumiselle, kun 

päästää auttajan lähelleen. (Vaittinen 2011, 5.) Tällainen haavoittuvuus voi piillä minkä tahansa 

vähemmistöön liittyvän seikan takana. Saamelaisten lasten ja nuorten kohdalla itsensä altistaminen 

voi liittyä oman kieli- ja kulttuuritaustan esille tuomisen haasteisiin.  

 

Ihmisen identiteetin rakentumiselle luottamus on merkityksellistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

eri valtioissa syrjintää kokeneet ja alkuperäiskansat ovat kolonialistisesta historiasta johtuen 

menettäneet luottamusta eri viranomaisiin tai luottamus viranomaisia ja hoitohenkilökuntaa kohtaan 

on heikentynyt (Karvonen ym. 2018, 167.) Luottamuspula viranomaisia kohtaan ilmenee myös 

Ruotsissa tehdyistä tutkimuksista. Niiden mukaan saamelaisilla on kokemuksia, että he erityisesti 

mielenterveyspalveluissa joutuvat piilottamaan omia hoidon tarpeitaan ja heillä on myös kokemuksia 

luottamuspulasta hoitohenkilökuntaa kohtaan. (Mäkitalo 2021a, 12.) 

 

Kun pohditaan aiemmin mainitsemani häpeän merkitystä alkuperäiskansojen luottamuksen 

menettämisessä ja vääryyksien kokemuksissa, valtaväestöjen kokema häpeä tapahtuneista voi edistää 

menneiden vääryyksien tiedostamista. Silloin häpeä muodostuu tärkeäksi osatekijäksi historian 

haavojen parantumisessa ja se voi olla olennainen osa sovintoa. Jatkuvatko menneisyyden 

epäoikeudenmukaisuudet elämämme nykyhetkessä? Voidaan ajatella, että häpeän seurauksilla on yö- 

ja päiväpuolensa. Kun häpeää kohdistetaan kokonaisiin kansakuntiin, niin sen avulla voidaan 

tunnustaa toisia kohtaan tehtyjä epäoikeudenmukaisuuksia. (Ahmed 2018, 133–135.) 
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Valtakunnallisesti koko väestön luottamus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

tarpeenmukaiseen saatavuuteen on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Palveluiden 

saatavuuteen luottaa väestötasolla noin 50–60 % kansalaisista. Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksessa kyettäisiin säilyttämään koko väestön luottamus järjestelmän toimivuuteen, tulisi 

palvelu-uudistuksen suunnata korjausliike nimenomaan palveluiden saatavuuteen liittyviin 

ongelmiin. (Karvonen ym. 2019, 216.) Saamelaisen väestön kannalta luottamus palveluiden 

saatavuuteen nousee isompaan rooliin, sillä he ovat pieni ja hajallaan asuva väestöryhmä, ja tämä luo 

haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, jossa tulisi ottaa huomioon saamelaisten 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen toimintatavat valtakunnallisesti. (Heikkilä ym. 2019, 

154.) Vaikka saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja saatavuutta on tutkittu kattavasti, 

silti luottamuksen merkitystä asiakassuhteessa ei ole tutkittu riittävästi eikä liioin tarkasteltu siltä 

kannalta, kuin se aineistoni perusteella näyttäytyi kulttuurisen kompetenssin tuotoksena ja muodostui 

yhdeksi psykososiaalisen tuen peruspilariksi. Siksi väitän, että ammattilaisen kulttuurinen 

kompetenssi nousee palveluiden saatavuutta merkittävämpään rooliin ja on edellytys 

saamelaisyhteisön suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon luottamiselle.  

 

 

3.4 Ammattilaisten tunnistama syrjintä 
 

Suoraa ja näkyvää syrjintää on esimerkiksi nimittely ja uhkailu, kun taas epäsuoraa syrjintää on 

epäkunnioittava tai epäkohtelias kohtelu. Toisin sanoin syrjinnässä ihmisen kohtelu on jonkin hänen 

inhimillisen ominaisuutensa vuoksi huonompaa tai epäasiallisempaa kuin mitä se olisi ilman sitä. 

Heikompi terveys ja elämänlaatu, yksinäisyyden kokemukset sekä mielenterveysoireiden korkea 

esiintyvyys ovat yhteydessä koettuun syrjintään. Syrjintää kokeneet kantavat huolta omasta 

turvallisuudestaan, heillä voi olla tarvetta vältellä tiettyjä julkisia paikkoja, ja he luottavat heikommin 

viranomaisiin kuin valtaväestö. Syrjintää palveluissa voi olla esimerkiksi puutteellinen neuvonta ja 

ohjaus tai palveluiden ulkopuolelle jättäminen. Tällöin voidaan ajatella, että kyse on syrjivistä 

rakenteista, epäsuorasta tai välillisestä syrjinnästä kuin ihmisen yksittäisistä kokemuksista. Sosiaali- 

ja terveydenhuollossa tärkeimpiä toimia syrjinnän poistamiseksi on purkaa syrjiviä rakenteita 

määrätietoisesti, yhdenvertaistaa järjestelmiä ja korostaa syrjimättömyyttä tietoisesti. Sen tähden 

palvelujärjestelmällämme on suuri merkitys väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa. 

(Kestilä & Karvonen 2019, 167.) Saamelainen asuntolasukupolvi koki sekä suoraa että epäsuoraa 

syrjintää. Ajattelen, että saamelaisyhteisön lasten ja nuorten sekä perheiden kohtaama syrjintä 
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sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan palvelurakenteissa altistaa heitä tässäkin hetkessä 

epäedulliselle elämäntavalle ja -laadulle, joilla voi olla terveydellisiä seurauksia.  

 

Välillinen tai epäsuora syrjintä saattaa yksilön muita epäedullisempaan asemaan häneen liittyvien 

tekijöiden perusteella. Välillistä syrjintää voi olla palvelurakenteissa, esimerkiksi jos ainoa 

palvelukieli viranomaisissa on vain suomi ja henkilön äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Tai 

esimerkiksi jos palvelukanava on ainoastaan verkkopalvelu, eikä ihmisellä ole asuinpaikkansa vuoksi 

riittävää verkkoyhteyden kantavuutta, eikä hän näin ollen voi käyttää samaa palvelua kuin muut. 

Esimerkkinä mainitsen vielä oletukseen tai yleistämiseen perustuvan välillisen syrjinnän, jossa 

ihmisestä oletetaan jotain vaikka hänen kulttuurisen taustansa vuoksi. Syrjintä aiheuttaa aina 

eriarvoisuutta. (Ahola ym. 2018, 10.) Juuri eriarvoisuuden vähentäminen saamelaisten sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluista luo paineita kehitystyölle sekä edellyttää monialaista suunnittelutyön 

osaamista. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa syrjintää tarkastellaan henkilöön liittyvien tekijöiden perusteella. 

Esimerkkeinä ikä, sukupuoli tai sukupuoli-identiteetti sekä seksuaalinen suuntautumien, asuinpaikka, 

etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, perhesuhteet, terveydentila, toimintarajoitteisuus, 

vammaisuus, sosioekonominen asema tai kieli. Niiden kautta muodostetaan esimerkiksi 

tutkimuksissa tai tilastoinneissa väestöryhmiä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kasvatusalalla 

viranomaisen tulee ehkäistä ennakolta mahdollista syrjintää, syrjinnän estäminen on siis niin 

organisaation kuin yksilönkin vastuulla. (Ahola ym. 2018, 9–10.) 

 

Tutkimusten mukaan saamelaiset kokevat saamelaisalueen ulkopuolella kaksi kertaa enemmän 

syrjintää kuin valtaväestö. Syrjintää kokeneet ihmiset kokevat arjessaan stressiä ja terveytensä muita 

huonommaksi. Koettu etninen syrjintä on tutkimusten mukaan merkittävä riskitekijä koetulle 

henkiselle hyvinvoinnille ja on osaltaan syynä etnisperusteisiin eroihin valtaväestön ja saamelaisten 

välillä. Syrjinnälle altistuvat myös ne, jotka joutuvat vaatimaan saamenkielisiä lakisääteisiä 

palveluita. Saamelaisten kokemaa suoraa ja epäsuoraa syrjintää on käsitelty kattavasti SÁRA- 

tutkimuskokonaisuudessa. (Heikkilä ym. 2019, 234–239.) Tarvekyselystä kävi ilmi, että ne 

ammattilaiset, jotka tunnistivat asiakkaan saamelaiseksi tai saamenkieliseksi, tunnistivat myös 

rakenteellista syrjintää palveluissa. Esimerkki rakenteessa olevasta syrjivästä muodosta on erään 

ammattilaisen kuvailema tapaus, jossa saamea äidinkielenään puhuvan lapsi ohjautui 

saamenkielisestä peruspalvelusta suomenkieliseen, vaativaa erityisosaamista edellyttävään 
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palveluun. Tämä ilmiö on ammattilaisten mukaan hyvin tavallinen ja toimii yhdenvertaisuuden 

määritelmää vastaan. Suora ja epäsuora syrjintä ilmeni ammattilaisten vastauksissa. 

 
”Jotkut opiskelijat ovat saamelaistaustaisia, koulussa puhutaan ja käytetään vain 
suomea.” 
 
”Saamelaiset osaavat hyvin suomea ja saamen kielen käyttö jää vähäiseksi ja on 
unohtunut.” 
 
”Saamenkielisiä oppimateriaaleja on liian vähän olemassa.” 
 
”Pitkät välimatkat palveluihin.” 
 
”Tutkimustiedot eivät siirry kunnolla maasta toiseen niiden ammattilaisten käyttöön, 
joiden pitäisi kuntouttaa lasta.” 
 
”Erityistason palvelut ovat vain suomeksi, myös perusneuvola käynnit suomeksi.” 
 
”Puheterapia, fysioterapia ja nepsy -lapset ohjautuvat saamenkielisistä peruspalveluista 
suomenkielisiin jatkopalveluihin.” 
 

Tulkintani ammattilaisten vastauksista on, että ne, jotka tunnistavat saamelaisen asiakkaan, 

tunnistavat myös palveluiden rakenteissa olevan syrjinnän muodot. Vastauksissa on nähtävissä 

ristiriita sote-palveluiden yhdenvertaisuuden tavoitteiden kanssa, jossa kannustetaan järjestämään 

palvelut tosiasiallisesti yhdenvertaisesti positiivisen erityiskohtelun avulla (THL 2022). Tulkintaani 

vahvistavat SÁRA- tutkimushankkeen tulokset, jotka kertovat, että eniten syrjintää kokivat ne 

saamelaiset, jotka olivat kokeneet suomalaisen yhteiskunnan assimilaatiotoimet ja olivat myös 

kokeneet asuntola-ajan syrjivät muodot (Heikkilä ym. 2019, 237). Huolestuttava havaintoni on, että 

vaikka niistä ajoista on kulunut useita vuosikymmeniä, tämän päivän ammattilaiset yhä nostavat esille 

samoja huomioita niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kuin kasvatusalan ammattilaiset 

varhaiskasvatuksen ja koulujen arjesta.  

 

Tarvekyselyn väittämässä ”Koen, että pitkät välimatkat vaikeuttavat saamelaisten asiakkaiden 

lähettämistä erityistason vaativiin palveluihin” vastasivat kaikki kyselyyn osallistuneet ammattilaiset. 

Heistä 25 % oli täysin samaa mieltä ja 16 % oli melkein samaa mieltä. Tämä tulos tukee niitä 

yhdenvertaisuuden haasteita, joissa ihmiset asettuvat eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa tai etnisen 

taustansa mukaan ja kokevat siten monikertaista syrjintää.  
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3.5 Psykososiaalisen tuen merkitys ammattilaisen näkökulmasta 

Psykososiaalisen tuen tarve nousi selkeästi esiin Pohjoisen OT-keskus-hankkeen tarvekyselyssä, 

jossa ammattilaiset kertoivat psykososiaalisen tuen lisääntyvästä tarpeesta liittyen saamelaisyhteisön 

ylisukupolvisiin traumaattisiin tapahtumiin. Vastaajat kertoivat niiden aiheuttaneen monialaista 

ongelmaa sekä sitä, että rakenteellisen rasismin olemassaolo yhä tänä päivänä mahdollistaa 

traumaattisten kokemusten siirtymisen tuleville sukupolville.  

”Saamelaisyhteisössä on edelleen havaittavissa historiasta aiheutunutta epäluuloisuutta 
valtaväestöä ja viranomaisia kohtaan…. päihde- ja väkivaltaongelmat tulevat hyvin 
harvoin auttamisjärjestelmän piiriin, vaikka tietoa on, että niitä esiintyy.” 

”Hoitoon sitoutuminen voi olla haastavaa… Oireillaan pelkona tai elämää muuten 
rajoittavana tekijänä. Perhe-elämän kriisit ja haasteet vaatii työntekijöiltä paljon 
tietämystä kulttuurin menettämisestä ja kulttuurista.”   

Tästä voidaan päätellä, että niin palveluiden rakenteissa oleva syrjintä kuin Suomen valtion 

aikaisemmat toimet assimiloida saamelaiset valtaväestöön ovat aiheuttaneet ongelmia, jotka ovat 

seurausta saamelaisten kokemasta syrjivästä asenneilmapiiristä. Kansainvälisissä tutkimuksissa 

saamelaisväestöllä on tunnistettu erityisiä psykososiaalisia terveysongelmia, jotka johtuvat 

syrjäytymisestä ja valtaväestön kulttuurisen tietämyksen puutteesta. Psykososiaalisia terveysriskejä 

aiheuttaa itsemääräämisoikeuden väheneminen, autonomisten vaikutusmahdollisuuksien 

kaventuminen ja yhteiskunnallinen paine. Saamelaisten psykososiaalisen tuen tulisi kyetä edistämään 

asenneilmapiirin muutosta keskittämällä huomio saamelaisen kulttuurin erityisyyteen. (Sjölander 

2011, 8–9.) 

”Moninkertaiset vähemmistöryhmien stressi arjessa ja palveluissa – kohtaaminen 
sensitiivisesti edellyttää jo vaativaa erityisosaamista ja asiaan perehtymistä, tietoisuutta 
esim. rakenteellisesta rasismista, sen kohtaamisesta ja rohkeutta puuttua siihen jo 
peruspalveluista lähtien.” 

”Perheiden saamenkieliset tukipalvelut kriisitilanteissa, perhetyö.” 

”Jos ei tunne kulttuuria, voi yhteistyössä olla haasteita.” 

Ammattilaisten vastaukset todentavat, kuinka vaativaa kulttuurista osaamista ammattilaiselta 

vaaditaan, jotta he kykenevät vastaamaan asiakkaidensa psykososiaalisen tuen todelliseen tarpeeseen. 

Vastauksista peilautuu moniulotteinen psykososiaalisen tuen tarve, joka tulisi vakavasti huomioida 

palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.  



 52 

Kun kysyttiin: ”Mille vaativinta erityisosaamista edellyttäville palveluille olisi ollut tarvetta, mutta 

palvelua ei ollut saatavilla?”, vastaajat kertoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden tuen tarpeiksi etenkin 

lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja erityisen vaativan perhetyön, perhekuntoutuksen sekä 

vammaispalvelut ja erityishuoltopiirien kehitysvammaispalvelut.  

Saamelaislasten ja nuorten syrjivät kokemukset koulusta sekä aikaisemman asuntolasukupolven 

kokemukset ovat voineet vaikuttaa perheiden nykyiseen psykososiaalisen tuen tarpeeseen. Minna 

Rasmus kirjoittaa saamelaislasten asuntola-aikaisista selviytymisen malleista, joiden avulla 

saamelaiset lapset ja nuoret ovat selviytyneet etnisyyden perusteella kokemastaan henkisestä ja 

fyysisestä kiusaamisesta sekä mahdollisesti jopa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Saamelaisten 

oppilaiden rangaistukset saamen kielten puhumisesta saattoi olla ryhmästä eristäminen, joka tapahtui 

opettajan tai asuntolahoitajan aloitteesta. Siksi saamelaisten asuntolakokemukset ovat voineet olla 

lapsen tai nuoren itsetuntoa ja minäkuvaa heikentäviä ja kokemukset ovat voineet vaikuttaa 

saamelaisyhteisöä vahingoittavalla tavalla, jonka seurauksista ihmiset edelleen kärsivät. Tätä 

näkemystä tukevat Rasmuksen kuvailema asuntoloiden näkymättömät säännöt, joihin kuuluivat 

muun muassa se, ettei tunteitaan voinut näyttää, hankalia kokemuksiaan voinut kertoa kenellekään 

tai lapsi päätyi selviytyäkseen peittämään saamelaisen taustansa. (Rasmus 2008, 138–139.) 

Kun tarvekyselyssä kysyttiin erikoissairaanhoidon palvelutarpeista, ammattilaiset mainitsivat 

useimmin aikuis-, lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä lastentaudeista foniatrian. Etenkin 

ammattilaisten valintojen kohdistuminen selkeästi psykiatrian osa-alueisiin, kertoo se 

psykososiaalisen tuen tarpeesta. Varhaiskasvatus ja opetuspalveluiden tuen tarpeista mainittiin 

useimmin erityisvarhaiskasvatus sekä erityisopetuksen ryhmät ja erityisopetuksen yksikkö. 

Vastauksissa nousivat esiin ensisijaisesti vastaukset, jotka kytkeytyvät perus-ja erityisen tason 

palveluihin.  

Vastauksissa tuotiin usein esille ensi- ja turvakodin puuttuminen saamelaisten kotiseutualueelta sekä 

saamenkielisen ja kulttuurinmukaisen erityisen vaativan tuen puute. Myös saamelaisista 

sijaisperheistä ja perhetyöntekijöistä koettiin olevan pulaa. Vastaajat kertoivat, että saamelaisten 

erityisalaisten ja -nuorten tarpeisiin liittyvät kuntouttavat tuet ja palvelut sekä materiaalit puuttuivat 

saamen kielillä lähes kokonaan. Kulttuurinen kompetenssi puuttui vastaajien mukaan erityisen 

vaativan tuen palveluista kokonaan. Moninkertaisesti vähemmistöryhmien erityisen vaativan tuen 

palveluista puuttui kielen ja kulttuurin näkökulma. Vastaajien mukaan se aiheuttaa stressiä arjessa ja 

palveluissa. Erityisesti mainittiin seksuaalivähemmistöt, seksuaalisesti hyväksikäytetyt ja vammaiset. 
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Ammattilaiset kuvailivat myös ajatuksiaan psykososiaalisen tuen tarpeesta, palveluiden 

riittävyydestä ja tavoitettavuudesta. 

”Erityisosaamista vaativista palveluista sanoisin, että perheiden tukipalvelut 
kriisitilanteissa on olematonta sekä perhetyö.” 
 
”Erityislasten ja perheiden palvelut saameksi on nolla.” 
 
”Erityisopettajan, puheterapeutin ja toimintaterapeutin palvelut puuttuvat kokonaan 
pohjoissaameksi, oletettavasti myös inarin- ja koltansaameksi. Myöskään 
erityistyöntekijöiden testejä tai niiden materiaaleja ei ole saameksi.” 
 
 

Yllä olevien ammattilaisten vastausten tulkinta on saman suuntainen kuin SÁRA- tutkimushankkeen 

yksi tulos, jossa kuvataan huolta pienten saamelaislasten äitien voimavaroja kuluttavaksi, jotka 

joutuvat yhteiskunnallisen aktivisminsa vuoksi kohtaamaan syrjintää (Heikkilä ym. 2019, 239). Se, 

millaisiksi saamelaisen asiakkaan tunnistavan ammattilaisten voimavarat koetaan, ei ole tutkittu.  

 
 
3.6 Ammattilaisten koulutus- ja materiaalitarpeet 

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteutumattomuus 

lainsäädännön mukaisesti johtuu ensisijaisesti siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista 

on pula (Miettunen 2021, 3). Kuten ammattilaiset itse toivat tarvekyselyssä esille, osaavan 

henkilöstön riittämättömyys on ongelma, joka voi vaarantaa potilasturvallisuuden tai aiheuttaa 

erityistyöntekijöiden tutkimuksissa virheellistä tulkintaa sekä viiveitä myös asiakkaan diagnoosin 

asettamisessa.  

Kyselyssä kartoitettiin, millä kielillä ammattilaiset työskentelevät ja vastatessa oli mahdollisuus 

valita useampi vaihtoehto. Vastauksista selvisi, että 96 % (n=61) käytti työssään suomen kieltä. 

Vastaajista 22 % käytti pohjoissaamen kieltä, 5 % inarinsaamen kieltä ja 2 % koltansaamen kieltä. 

Muita työssä käytettyjä kieliä olivat englanti, ruotsi ja norja. Ammattilaiset kertoivat, että heistä 28 

% työskentelee päivittäin saamelaisten asiakkaiden kanssa, viikoittain 31 % ja kuukausittain 10 % 

sekä joitakin kertoja vuodessa 15 %. Ammattilaisten vastauksissa korostui heidän halunsa osata 

jotakin saamen kieltä sekä motivaationsa syventää mahdollisesti olemassa olevaa kielitaitoaan arjen 

työssä niin, että työskentely jollakin saamen kielellä saamelaisen asiakkaan kanssa mahdollistuisi.  

                     ”Ilmaiset saamen kielen kurssit.” 



 54 

”Moni työntekijä on käynyt saamen kielen kursseja, mutta kielen käytönottoon on liian 
suuri kynnys. Rohkaisua kielen käyttöön! Kursseja, työpaikalle suuntautuvia juttuja.” 

”Saamen kieliä ei ole helppo opetella, kiinnostaisi, mutta tarjolla ei juurikaan ole 
mahdollisuuksia.” 

Toivottiin siis, että työnantaja kustantaisi työajalla järjestettyä saamen kielen opintoja, joihin voisi 

osallistua helposti. Matalan kynnyksen saamen kielten koulutuksia toivottiin laajasti. Samoin 

kaivattiin työnantajalta rohkaisua ja kannustusta jo opitun saamen kielen käyttöön työssä. 

Tulevaisuudessa psykososiaalisen tuen tarpeet tulevat lisääntymään ja se vaikuttanee myös jatkossa 

ammattilaisten esille nostamaan kielitaidon koulutustarpeeseen. Psykososiaalisen tuen tarpeita lisää 

muun muassa totuus- ja sovintoprosessi. Koska jo pidempään on nähty saamelaisten 

kielipesäpalveluiden kasvua, merkinnee se sitä, että perheissä saamen kielten puhuminen on 

lisääntynyt. Tämä puolestaan vaikuttaa lasten neuvolapalveluissa kielen käytön tarpeisiin.  

”Saamen kielten taito niille, jotka tulevat työskentelemään tulevassa lapin alueen OT- 
keskuksessa.” 

”Toivoisin saamelaisten kouluttautuvan hoitoalalle.” 

”Enemmän saamenkielisiä työntekijöitä, enemmän saamen kieltä opiskelevia 
työntekijöitä ja työpaikoilla saamen kieltä kannustetaan käyttämään.” 

Selkeäksi tarpeeksi osoittautuneen saamen kielen taidon käyttö työssä koettiin siis olennaiseksi 

saamelaisen asiakkaan kanssa työskennellessä. Ammattilaiset kuvailivat saamen kielen opiskelun 

melko haastavaksi ja saamenkielisiä ammattilaisia kaivattiin lisää. Kuinka sitten räätälöidä 

saamenkielisiä ammattilaisia sopiva määrä juuri oikeisiin työtehtäviin? Miettunen ehdottaa opetus- 

ja kulttuuriministeriön selvityksessään toimenpiteitä aloille, jossa määrällisesti tarve on suurin. Se 

edellyttää ammattilaisten koulutustarpeiden tarkempaa kartoittamista (Miettunen 2021, 21). Mutta 

onko kieli ainoa asia millä on merkitystä? 

”Kulttuurin tuntemuksen lisääminen työntekijöille, joista monet tulevat 
saamelaisalueen ulkopuolelta.” 

”Päivän tiivistetty koulutusinfo saamelaisesta kulttuurista sote ammattilaisille olisi 
tarpeen.” 

”Saamen kieliä ja kulttuuria ei ole helppo opiskella, kiinnostaisi, mutta tarjolla ei 
juurikaan ole mahdollisuuksia.” 

”Terveyden- ja sosiaalialan oppilaitoksiin saamen kielten ja kulttuurin 
opintokokonaisuuksia. Saamenkielen/kulttuurin opetusta/painotteisuutta päiväkodeissa 
ja kouluissa.” 
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Toisin sanoen kielenmukaiset koulutustarpeet ovat vain yksi osa ammattilaisten kokemista 

koulutustarpeista. Kieliasian ei nähdä yksin ratkaisevan ydinongelmaa. Myös saamelaisten 

elinkeinojen ja elämäntavan ymmärtäminen koettiin tärkeäksi eli saamelaisesta kulttuurista on liian 

vähän osaamista. Ammattilaiset kertoivat, että perheen ja suvun merkityksestä käydyt koulutukset 

ovat auttaneet syventämään ymmärrystä saamelaisesta kulttuurista.  

Ammattilaiset ilmaisivat toivovansa enemmän julkista tiedottamista ja yleisen tietämyksen 

lisäämistä, etenkin erityisen ja vaativan tuen palveluita tuottaville ammattilaisille. Myös tavallisen 

kansalaisen tietoisuuden saamelaisuudesta toivottiin lisääntyvän. Toiveet saamenkielisten 

palveluiden yleisestä tietoisuudesta ja saatavuudesta sekä osaaminen saamelaisen kulttuurin 

erityispiirteistä nousi vastauksissa esille. Toivottiin, että saamenkieliset työntekijät hakeutuisivat 

useammin sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan koulutuksiin. Toivottiin kulttuurisen osaamisen 

koulutuksia yhteistyössä rajat ylittävien palveluiden kanssa.  

Saamelaisten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä perhepalveluihin toivottiin koulutusta, 

joka vahvistaisi työntekijöiden saamelaisen kulttuurin osaamista. Vastauksissa korostui toive, että 

osaamis- ja tukikeskuksen työntekijöille sekä muille erityistyöntekijöille suunnattaisiin saamen 

kielten ja kulttuurin koulutusta. Samaa toivottiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitoksiin. 

Vastaajat kertoivat, että kielen ja kulttuurin koulutusten edelle voi joskus mennä erityistason ja 

vaativan tason palveluissa ammattilaisen pätevyys ja riittävä kokemus.  

Saamenkielisiä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksia ei Suomessa ole tarjolla. Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksessa voi opiskella perustutkinnon eli lähihoitajan tutkinnon, mutta opetuskieli on 

suomi. Yliopistotason sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksia on valtakunnassa tarjolla runsaasti, 

mutta ei saamenkielisinä. Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa voi opiskella kaikkia kolmea 

Suomessa puhuttua saamen kieltä, joita yliopiston opiskelijat voisivat siis ottaa sivuaineopintoina. 

Käytännössä kuitenkin tämä on osoittautunut toimimattomaksi, sillä tiedekunnat sijaitsevat etäällä 

toisistaan ja opintojen suorittaminen käytännössä on haastavaa. (Miettunen 2021, 24–25.) 

 

Ammattilaisten kokema saamenkielisten materiaalien puute nousi vastauksissa esille tilanteissa, 

joissa erityisen vaativan palvelun työntekijä tai peruspalvelun työntekijä teki arviota saamelaisen 

lapsen tai nuoren palvelun tai hoidon tarpeesta. Saamenkielistä materiaalia, esimerkiksi 

testiaineistoja, ei ollut lainkaan saatavilla. Saamenkielinen ja kulttuurinmukainen materiaalipula tuli 

vastauksissa esille muun muassa puhe-, toiminta- ja fysioterapian osalta. Ammattilaiset pelkäsivät 
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materiaalipulan aiheuttavan lasten ja nuorten diagnoosien viivästymistä ja heillä oli huoli siitä, että 

ongelmia ei huomata ajoissa, kun saamenkieliset materiaalit ja testimittarit puuttuvat.  

 

”Lasten puheterapiaan ohjaus, saamenkielinen puheterapia? Toimintaterapia, 
saamenkielinen ohjaus? Perheneuvolan palvelut, saamenkieliset testaukset?” 

 

Ammattilaiset kertoivat tuntevansa, että huolta aiheuttavat vuorovaikutukselliset asiat ja tunnetaidot 

sekä niihin liittyvät materiaalit, jotka olisivat saamen kielillä ja huomioisivat kulttuurisen 

näkökulman. Erityistä huolta ammattilaiset toivat LENE- eli leikki-ikäisen neurologisen kehityksen 

testaajien ja LENE- materiaalien puutteesta. Pohjoissaamenkielisten materiaalien puutteiden lisäksi 

huolta herätti inarin- ja koltansaamenkielisten materiaalien puute erityispalvelujen ja vaativimman 

tuen palveluista.  

 

Palveluissa saamenkielinen materiaalipula on käynyt selväksi lukuisista aikaisemmista tutkimuksista, 

selvityksistä ja raporteista (muun muassa Heikkilä ym. 2013, Heikkilä ym. 2019, Miettunen 2021). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa (esitelty luvussa 1.2.2) tuodaan esille saamenkielisen 

koulutuspolun huolestuttava katkeaminen ammatilliseen koulutukseen hakeutuessa, sillä sosiaali- ja 

terveydenhuollon koulutuksia ei ole tarjolla missään saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella 

saamen kielillä, eikä liioin koulutusmateriaaleja ole olemassa. Samansuuntainen monialaista 

materiaalipulaa todentava havainto on saatu Norjan puolella, jossa Tromssan yliopiston ja Sámi 

Allaskuvlan yhdessä järjestämillä saamenkielisten sairaanhoitajien kurssilla on pula niin 

opetusmateriaaleista kuin opettajistakin. (Miettunen 2021, 24, 26.) 

 
 
3.7 Saamelaisyhteisön erityisen vaativan tuen tarpeet ammattilaisten silmin 
 
Ammattilaiset kertovat, että psykososiaalinen tuki on tärkein saamelaisyhteisön erityisen vaativista 

tuista. Ammattilaiset kertoivat psykososiaalisen tuen lisääntyvästä tarpeesta liittyen 

saamelaisyhteisön ylisukupolvisiin traumatisoiviin tapahtumiin. Ammattilaiset kertoivat niiden 

aiheuttaneen monialaista ongelmaa ja toivat esille, että rakenteellinen rasismi on palveluissa läsnä, 

joka mahdollistaa traumaattisten kokemusten siirtymisen edelleen tuleville sukupolville. Samaa 

näkemystä tukee Lapin sairaanhoitopiirin selvitys. Psykososiaalisen tuen tarve tulee korostumaan 

totuus- ja sovintokomission työn aikana ja myös sen jälkeen (Erholtz ym. 2021, 51.)  

Kun kysyttiin: ”Mille vaativinta erityisosaamista edellyttäville palveluille olisi ollut tarvetta, eikä 

palvelua ollut saatavilla?”, vastaajat kertoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden tuen tarpeiksi etenkin 
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lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja erityisen vaativan perhetyön, perhekuntoutuksen sekä 

vammaispalvelut ja erityishuoltopiirien kehitysvammaispalvelut. Varhaiskasvatus ja 

opetuspalveluiden tuen tarpeista mainittiin useimmin erityisvarhaiskasvatus sekä erityisopetuksen 

ryhmät ja erityisopetuksen yksikkö. Aineistosta nousi esiin ensisijaisesti vastaukset, jotka 

kytkeytyvät perus-ja erityisen tason palveluihin.  

Kyselyssä toistui ensi- ja turvakodin puuttuminen saamelaisten kotiseutualueelta sekä saamenkielisen 

ja kulttuurinmukaisen erityisen vaativan tuen puute. Myös saamelaisista sijaisperheistä ja 

perhetyöntekijöistä koettiin olevan pulaa. Vastaajat kertoivat, että saamelaisten erityislasten ja -

nuorten tarpeisiin liittyvät kuntouttavat tuet ja palvelut sekä materiaalit puuttuivat saamen kielillä 

lähes kokonaan. Kulttuurinen kompetenssi puuttui vastaajien mukaan erityisen vaativan tuen 

palveluista kokonaan. Moninkertaisesti vähemmistöryhmien erityisen vaativan tuen palveluista 

puuttui kielen ja kulttuurin näkökulma. Vastaajien mukaan se aiheuttaa stressiä ihmisten arjessa ja 

palveluissa. Erityisesti mainittiin seksuaalivähemmistöt, seksuaalisesti hyväksikäytetyt ja vammaiset.  

Kolmannen luvun tärkein havaintoni on saamelaisen asiakkaan tunnistamisen tärkeys, jota 

ammattilaiset usein kuvailivat monipuolisesti. Selvisi myös, että jotain saamen kieltä työssään 

käyttävät ammattilaiset kokivat luottamuksellisen asiakassuhteen ensiarvoisen tärkeäksi. Silloin 

myös luottamus yhdistettiin syvällisempään vuorovaikutukseen ja koettiin, että asiakas tuli paremmin 

autetuksi. Saamelaisen asiakkaan tunnistamisella ja syrjinnän eri muotojen tunnistamisella oli suora 

yhteys toisiinsa. Mikäli ammattilainen tunnisti saamelaisen asiakkaan, hän koki samalla 

tunnistamisen tärkeänä palvelun laadun kannalta ja huomasi rakenteissa olevan syrjinnän.  
 

Mikäli ammattilainen ei osannut mitään saamen kieltä, hän todennäköisemmin ei pitänyt 

tunnistamista tärkeänä tekijänä työssään. Hän ei tällöin myöskään nähnyt olennaiseksi äidinkielen 

merkitystä esimerkiksi tunne-elämän heijastajana. Ammattilaiset pitivät psykososiaalista tukea 

merkityksellisenä ja yhdistivät lisääntyneen tarpeen rakenteissa olevaan syrjintään ja ylisukupolvisiin 

historiallisiin tapahtumiin. Äidinkielen käyttöä ammattilaiset pitivät työssään tärkeänä, mutta lähinnä 

vain silloin, kun ammattilainen osasi itse jotain saamen kieltä tai koki osaavansa sitä riittävästi.  
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4  PÄÄTÄNTÄ 
 

Suomessa on kartoitettu ja tutkittu laajasti saamelaisväestön palveluntarpeita ja saamelaisten 

käyttämiä palveluita sekä palveluissa koettua tyytyväisyyttä – kunnioitettavassa määrin myös 

alkuperäiskansan lähtökohdista. Silti saamelaisväestön yleisestä terveydentilasta löytyy Suomesta 

melko suppeasti tutkittua, järjestelmällistä ja seurattua tietoa. Tämä muodostaa haasteen myös 

palveluiden kehittämiselle. Muista pohjoismaisista tutkimuksista tiedetään, että saamelaisväestön 

kokonaisterveys on pitkälti samalla tasolla kuin valtaväestöllä. Tietyt osa-alueet ovat valtaväestön 

tasoa korkeammalla, sillä saamelaisten elämäntapa vaikuttaisi suojaavan heitä tietyiltä sairauksilta. 

Saamelaisväestön voimavaroja vahvistavaksi katsotaan muun muassa vahva kulttuuri-identiteetti. 

Yhteiskuntapoliittisesti huolta herättää kuitenkin se, etteivät väestöryhmien väliset terveyserot 

Suomessa ole kaventuneet. Palveluiden tavoitettavuudessa on suuria väestöryhmäkohtaisia ja 

alueellisia eroja, eikä saamelaisten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ole toistaiseksi olemassa.  

 

Tutkimuksestani ilmeni, että palveluiden tarve on yhteydessä saamelaisten ja valtaväestön historian 

ja yhteiskunnan muokkaamaan kokonaisuuteen, jossa maankäyttöoikeuksien, koulujärjestelmän ja 

saamelaisten asuntola-aikojen vahingoittavat kokemukset ovat olleet ja ovat edelleen suorassa 

yhteydessä tuen tarpeeseen. Historian tapahtumat ja yhteiskunnan ylläpitävät syrjivät rakenteet ovat 

aiheuttaneet traumojen ylisukupolvisuuden ja näin ylläpitävät psykososiaalisen tuen tarvetta. Ne 

ilmenevät kielen ja kulttuurin menetyksinä sekä elinmahdollisuuksien kaventumisena. Havaintoni on, 

että saamelaisväestön psykososiaalisen tuen tarpeessa on nähtävissä patoutuneisuutta. 

 

Ensimmäisenä selvitin, millaisille erityisen tason vaativan tuen palveluille saamelaisilla lapsilla, 

nuorilla ja perheillä on tarvetta ja miksi. Ammattilaisten antamien vastausten perusteella ilmeni, että 

saamelaiset lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat saamenkielistä ja saamelaisen kulttuurin huomioivaa 

psykososiaalista tukea. Ilmeni, että saamelaisyhteisön lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarjotaan 

usein vain suomenkielisiä palveluita. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen 

osaaminen on valtakunnallisesti hajallaan. Usein kaikkein vaativimmissa tilanteissa olevia lapsia, 

nuoria ja perheitä siirretään hoitopolulta toiselle, eivätkä he tule autetuksi riittävällä tavalla tai oikea-

aikaisesti. Tästä muodostuu monisyinen ongelma, joka pitkittyessään voi kertaantua ja siirtyä 

ylisukupolvisesti. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen palveluissa on keskeistä, että tehokasta 

hoitoa olisi saatavilla nopeasti ja helposti. Tämä tulee edellyttämään koko palveluketjun saumatonta 

toimimista. 
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Toiseksi selvitin, miten ammattilaisen kulttuurinen kompetenssi vaikuttaa saamelaisen asiakkaan 

tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamisessa. Saamelaisten lasten, nuorten ja perheiden tämänhetkinen 

psykososiaalisen tuen piiriin pääseminen on riittämätöntä. Siihen on monta syytä. Ammattilaisen 

kulttuurisen kompetenssin taso ja määrä vaikuttavat siihen, millä tavalla hän kykenee huomioimaan 

saamelaisen lapsen, nuoren ja perheen kielen ja kulttuurin. Näin ollen ammattilaisen kulttuurinen 

kompetenssi asettuu keskeiseen rooliin psykososiaalisessa tuessa. Se, minkä verran ja minkä tasoista 

kulttuurista kompetenssia ammattilaisella on, vaikuttaa hyvän asiakassuhteen muodostumiseen.  

 

Kulttuurisen kompetenssin taso ja määrä vaikuttavat siihen, kuinka ammattilainen tunnistaa 

asiakkaansa saamelaiseksi. Tunnistamattomuus vaikuttaa olevan suuri haaste, joka heikentää 

saamelaisen lapsen ja nuoren avunsaannin oikea-aikaisuutta, diagnoosin asettamista ja sen 

oikeellisuutta. Tunnistamattomuuden vuoksi ammattilaisten arvioinnin tulokset voivat vaikuttaa 

vahingoittavalla tavalla saamelaisen lapsen ja nuoren avun saantiin. Tunnistamattomuudella on myös 

vakavia seurauksia jatkohoitoon ohjautumisessa. Jos asiakasta ei tunnisteta kielen- ja 

kulttuurinmukaisesti, voidaan todeta, ettei hän tule kuulluksi eikä siten autetuksi. Psykososiaalisen 

tuen piiriin hakeutumisen yritys voi siksi jäädä asiakkaan ainutkertaiseksi yrityksesi tavoittaa apua. 

 

Kolmantena selvitin, miten ammattilaisen kulttuurinen kompetenssi vaikuttaa luottamuksen 

muodostumiseen ja miksi sen muodostuminen on joskus vaikeaa. Koska luottamus pohjautuu 

yksilöiden kokemuksiin, alkuperäiskansoilla vahvasti myös yhteisön kokemuksien kautta, sillä on 

asiakassuhteessa olennainen merkitys. Luottamuksen muodostumiseen saamelaisessa 

asiakassuhteessa vaikuttaa ammattilaisen kulttuurisen kompetenssin taso. Jos se on puutteellinen tai 

sitä ei ole, luottamus jää muodostumatta ja asiakas ei tule riittävällä tai oikealla tavalla kuulluksi. 

Ammattilaisen asenne voi altistaa saamelaisen lapsen ja nuoren vakavalle syrjinnälle silloin, kun 

ammattilainen kokee, että saamelaisen asiakkaan tunnistamisella ei ole merkitystä. Samassa 

yhteydessä ammattilainen usein pitää saamen kielten käyttöä merkityksettömänä. Saamen kielten 

merkityksettömänä pitäminen liittyy usein myös ammattilaisen saamen kielen osaamattomuuteen tai 

riittämättömyyteen. 

 

Tutkielmani moniulotteisin havainto paljasti, että jos ammattilaiset tunnistivat saamelaisen 

asiakkaan, tunnistamista pidettiin ensiarvoisen tärkeänä luottamuksellisen asiakassuhteen 

mahdollistajana. Sitä pidettiin tärkeänä myös aidon kohtaamisen kannalta ja tunnistamisen kautta 

mahdollistui oikean avun tarjoaminen sekä jatkohoitoon ohjaaminen. Asiakkaansa tunnistava 

ammattilainen tunnisti samalla myös rakenteissa olevan syrjinnän. Tästä voidaan päätellä, että 
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saamelaisen asiakkaan tunnistamisella on suora yhteys luottamukseen, aitoon kohtaamiseen, hoidon 

laatuun sekä syrjinnän eri muotojen tunnistamiseen.  

 

Neljäntenä selvitin vastaajien ammatillisia tarpeita, jotka liittyivät koulutukseen ja materiaaleihin. 

Saamelaisten psykososiaalista tukea tarjoavilla ammattilaisilla tulisi olla riittävästi kulttuurista 

osaamista ja ymmärrystä sekä jonkin saamen kielen taitoa. Ammattilaisen kulttuurinen osaaminen 

muodostuu niin merkittäväksi tekijäksi asiakassuhteessa, että tulevaisuudessa saamelasten 

palveluiden suunnittelussa tulisi pohtia, kuinka kulttuurista osaamista sisällytetään esimerkiksi 

ammattilaisten täydennyskoulutuksiin tai kun kehitetään saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluita. Myös Suomen valtion ja saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin onnistuminen vaatii 

kulttuurisen kompetenssin huomioimista psykososiaalisessa tuessa. 

 

Ammattilaisten käyttämä työkieli saamelaisten asiakkaiden kanssa on suomi, mikäli ammattilaisella 

ei ole saamen kielitaitoa lainkaan. Niissä tapauksissa ammattilaiset eivät myöskään pidä asiakkaansa 

tunnistamista tärkeänä tekijänä työssään. Juuri heidän asenteisiinsa siitä, että kielellä ei ole mitään 

merkitystä kohtaamiselle, sisältyy vahva syrjimisen riski. Ne ammattilaiset, jotka osaavat hieman 

jotain saamen kieltä, kaipaavat usein rohkaisua kielen puhumisessa ja olisivat motivoituneita 

käyttämään sitä työssään. Voisiko ajatella, että omasta mielestään suppean kielitaidon omaaville jo 

alalla oleville ammattilaisille tarjottaisiin matalan kynnyksen ammatillista kielikylpyä? 

 

Tulkin käyttö psykososiaalisen tuen palveluissa ei riitä takaamaan saamelaisten lasten, nuorten ja 

perheiden hoidon laatua. Rajat ylittävästä hoitoon ohjautumisesta on ammattilaisilla puutteellisesti 

tietoa, joten tätä tulisi tarkastella tietoteknisen toimivuuden kannalta. Vaikka tehtävää on 

tulevaisuudessa paljon ja urakka saattaa vaikuttaa suurelta on syytä muistaa, että yksittäisillä teoilla, 

pitkäjänteisellä ja määrätietoisella kartoitus-, suunnittelu- ja kehittämistyöllä saadaan onnistuneesti 

vakiinnutettua saamelaisten lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisen tuen palveluita. 

 

Psykososiaalisen tuen tarjoamista pidetään työssä merkityksellisenä ja sen tarvetta kasvavana 

rakenteissa olevien syrjinnän muotojen torjumiseksi ja ylisukupolvisten historiallisten traumojen 

käsittelemiseksi. Ammattilaisten vastauksista voi tulkita, että psykososiaalisen tuen palvelua 

tarjoavat joutuvat kehittymään työssään moninkertaisesti moniosaajiksi, sillä haastavat tilanteet 

vaativat heiltä erityisiä taitoja. Psykososiaalisen tuen tarpeet tulevat lisääntymään, sillä totuus- ja 

sovintoprosessin lisäksi lasten ja nuorten tuen tarpeet on jo nyt nähty lisääntyneen voimakkaasti.  
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Kun saamelaisten psykososiaalisen tuen palveluita kehitetään, tulisi niissä huomioida lapsi- ja 

perhelähtöisyys sekä eri ammattiryhmien ja toimijoiden sujuva yhteistyö. Kehittämis- ja 

suunnittelutyössä tulisi varmistaa monialainen arviointi, jotta palvelu tavoittaisi helposti ne lapset, 

nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat psykososiaalisen tuen palveluita. Olisi olennaista varmistaa 

palveluiden korkea laatu, asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys, palveluiden tavoitettavuus sekä 

ammattilaisten saamenkielinen ja kulttuurinmukainen osaaminen. Ammattilaisilla tulisi olla 

mahdollisuus kouluttautua ja perehtyä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen saamelaisen kulttuurin 

ja yhteisöllisyyden huomioivalla tavalla. 

 

Erikseen ovat vielä eettiset kysymykset, joita ammattilaiset kohtaavat työssään haastavinakin 

tilanteina. Vaikka toimintaa säätelevät ammattikuntien eettiset ohjeet, ammattilainen joutuu 

tekemään itsenäisesti vaikeitakin päätöksiä yksittäisissä käytännön nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 

Mielestäni on tarpeen korostaa sitä, että jos eettiset ohjeet ovat puutteelliset tai niitä ei ole lainkaan, 

vastaan voi tulla epäsuotuisia tilanteita sekä ammattilaisten että asiakkaan kannalta. Ammattilainen 

voi kohdata työssään ristiriitoja, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon työ on moraalista työtä, johon 

sisältyy eettisiä periaatteita, käsityksiä ja sääntöjä. Lisähaasteen eettiseen työskentelyyn mielestäni 

tuo alkuperäiskansan status sekä työskentely lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Sanoisin, että 

saamelaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset joutuvat päivittäin tekemään 

monikerroksista eettistä pohdintaa ja arviointia. Sitä, millaiseksi nämä ammattilaiset kokevat 

voimavaransa, ei ole tutkittu.  

 

Näkisin tärkeänä, että terveydenhuollossa kehitetään eettistä ajattelua ja suositaan avointa 

keskustelua, joiden avulla yksittäinen ammattilainen kykenisi etsimään ja löytämään ratkaisuja, 

minimoiden väärinkäsityksiä ja muodostamaan luottamuksellisia asiakassuhteita. Koska 

terveydenhuollossa päätetään ihmisten elämään vaikuttavista asioista, on tärkeää, että ammattilaisella 

olisi mahdollisuus toimia ennalta sovituilla tavoilla. Voisiko saamelaisen kulttuurinmukaisessa 

psykososiaalisen tuen palvelussa toimia eettinen malli, joka olisi ammattilaisten tukena vaikeissa 

päätöksissä? 

 

Tulevat tarpeet liittyvät koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen, saamenkielisten sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten käyttämiin materiaalien kuten testistöjen 

kehittämiseen ja kääntämistyöhön. Akuutti tarve liittyy saamenkielisen psykososiaalisen tuen 

ammattilaisten pikaiseen lisäämiseen. Sen edellytyksenä on saamenkielisten kouluttajien ja opettajien 

hankkiminen. Vakiintuneen koulutuksen järjestäminen puolestaan edellyttää saamenkielisen sote-
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opetusmateriaalin kehittämistä. Uskon, että matalan kynnyksen saamelaisen kulttuurin 

täydennyskoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon alalla jo työskenteleville ammattilaisille voisi auttaa 

lyhyessä aikaikkunassa.  

 

Pro gradu -tutkimuksessani olen yhdistänyt saamentutkimuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

näkökulmia. Näin ollen olen laajentanut näkemystäni katsoa saamentutkimusta vähemmistö- ja 

etnotaustaisesta viitekehyksestä. Olen pyrkinyt edistämään kolmen tieteenalan yhdistymistä 

mahdollisimman sulavaksi kokonaisuudeksi. Toivon tulevaisuudessa terveystieteen ja 

saamentutkimuksen lähentyvän monitieteiseksi osa-alueeksi, jonka yhteisenä tavoitteena olisi 

saamelaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden vakiinnuttaminen. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mukautumiskyky 

saamelaisyhteisölle soveltuvaksi ei saisi koskaan olla valinta- eikä resurssikysymys, vaan 

saamelaisväestön tulisi tavoittaa esteettömästi ja tosiasiallisesti yhdenvertaiseksi muokatut sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelut, asuinpaikastaan ja äidinkielestään riippumatta. Kulttuurista 

kompetenssia tulisi lisätä sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä kasvatusalaan kuuluvaksi 

perusominaisuudeksi, joka mukautuu kulttuurin- ja ajanmukaisesti.  

 

Kun tutkimukseni kuluessa perehdyin tarkemmin saamelaisten psykososiaalisen tuen palveluihin tai 

siihen, että niitä ei ole, tuli eteeni lisää kysymyksiä. Minkä verran saamelaisten lasten, nuorten ja 

perheiden parissa työskentelevät sosiaali-ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaiset 

kohtaavat eettisiä haasteita ja kuinka he selviävät niistä? Vähentäisivätkö yhteisesti laaditut eettiset 

ohjeet ammattilaisten kuormitusta? Parantaisivatko ne asiakkaan asemaa ja edistäisivätkö ne 

tosiasiallista yhdenvertaisuutta palveluissa? 

 

Pohdin myös tulkin käytön kokemuksia saamelaisen asiakkaan näkökulmasta. Miten saamelainen 

asiakas kokee tulkin käytön psykososiaalisen tuen palvelussa, entä mielenterveyspalvelussa? Toinen 

pohdintaa herättänyt kokonaisuus on saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten 

lasten, nuorten ja perheiden kielen- ja kulttuurinmukaisten psykososiaalisen tuen tarpeen 

selvittäminen. Tutkielmani osoitti ammattilaisten kulttuurisen kompetenssin tärkeän merkityksen 

psykososiaalisen tuen palveluissa, jatkotutkimuskysymys voisi liittyä siihen, miten kulttuurista 

kompetenssia saataisiin lisättyä ammattilaisille niin, että saamelaisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut tarjottaisiin tulevaisuudessa aina kielen- ja kulttuurinmukaisina, vakiintuneena 

palvelumuotona. 
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