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Tiivistelmä
SamiSoster ry on selvittänyt vuonna 2012 Maatalousyrittäjien eläkelaitok-
sen , Melan rahoituksella, poroelinkeinonharjoittajien  työturvallisuutta ja 
- hyvinvointia edistävän toiminnan toteutumisen ongelmia saamelaisalu-
eella. Hankkeessa on selvitetty poronhoitajien näkemyksiä  hyvinvoinnin 
voimavaroista ja uhista sekä pohdittu porosaamelaisten hyvinvointia tuke-
vaa toimintamallia.

Saamelaisalueen poronhoitajat ovat jääneet monessa suhteessa hyvinvoin-
nin- ja terveyden edistämistyön ulkopuolelle. He ovat suhteellisen vähäinen 
joukko, joiden elämänpiiri ja työ on sidottu luonnonolosuhteisiin, porojen 
vuodenkierron mukaiseen rytmiin ja epäsäännöllisiin työaikoihin.  Hei-
dän työturvallisuus- ja hyvinvointi- kysymyksissä on monia huolenaiheita. 
Tärkeimpinä terveysuhkina nousivat esille rasitusvammat, työtapaturmat 
ja muut työperäiset sairaudet sekä henkisen hyvinvoinnin ongelmat, jotka 
näkyvät mm. lisääntyneinä mielenterveys- ja päihderiippuvuusongelmina.  
Suomessa ei ole erikseen tutkittu poronhoitajien psyykkisen kuormitta-
vuuden syitä, mutta poronhoitajien parissa tehtyjen kyselyjen kautta esille 
nousivat poronhoitajien matala tulotaso, poroja uhkaavat tekijät, tulojen en-
nustamattomuus ja elinkeinon korkeat tuotantokustannukset, sekä poron-
hoidon negatiivinen julkisuus ja poronhoitajien vaikutusmahdollisuuksien 
heikkous. 

Selvityksessä nousi esille erilaisten palvelujen, terapian, vertaistoiminnan, 
kuntoutuksen ja tukitoimien tarve, mutta samalla ilmeni, etteivät poronhoi-
tajat juurikaan käytä palveluja eikä heillä myöskään ole tietoa palveluista.  
Tehty selvitys vahvistaa näkemystä, että poronhoitajia on vaikea saavuttaa 
julkisen palvelujärjestelmän mahdollisuuksin ja keinoin. Onkin tarpeen 
räätälöidä tuki- ja auttamistoimia niin, että ne paremmin saavuttavat po-
ronhoitajat ja soveltuvat juuri heidän hyvinvointinsa edistämiseen. Toimin-
nassa on myös huomioitava poronhoitajien käyttämä kieli, kulttuuri ja toi-
mintaympäristö, koska vain siten he itse tulevat ymmärretyksi ja pystyvät 
ymmärtämään auttajan pyrkimyksiä.  

Poronhoitajille räätälöityjen tukitoimien ja palvelujen lisäksi tarvitaan tutki-
mustietoa mm. poronhoitajien työperäisistä sairauksista ,psyykkisen kuor-
mittavuuden syistä, elinoloista sekä poronhoidon ja syrjäytymisen välisistä 
yhteyksistä. Poronhoito ylläpitää alkuperäiskansojen yhteisöllisiä raken-
teita ja käytäntöjä sekä sitä kautta lisää heidän osallisuuttaan ja vähentää 
syrjäytymisriskiä. Tulisi selvittää tarkemmin mitkä prosessit tuottavat syr-
jäytymistä poronhoidosta ja miten yhteiskunnallisissa sekä elinkeinollisissa 
ohjaus- ja tukitoimissa voidaan paremmin huomioida nämä seikat ja pyrkiä 
torjumaan syrjäytymistä.
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Čoahkkáigeassu

SámiSoster rs lea čielggadan jagi 2012 Eanandoallofitnodatolbmuid ealá-
hatlágádusa (Mela) ruhtademiin, makkár hehttehusat leat boazobar-
giid bargodorvvolašvuođa ja -buresveadjima ovddideaddji doaimmaid 
ollašuvvamis sámeguovllus. Prošeavttas lea čielggaduvvon, makkár áššiid 
boazodoallit oidnet buresveadjima fápmoguoddin ja makkár áššit fas oid-
nojuvvojit uhkádussan, prošeavttas lea maiddái suokkardallon boazosá-
miid buresveadjima doarju doaibmanmálle.

Sámeguovllu boazobargit leat máŋgga ládje báhcán buresveadjin- ja dearv-
vasvuohtaovddidanbarggu olggobeallai. Sii leat oalle unna jovkkoš, geaid 
eallinbire ja bargu lea čadnon luonddudiliide, bohccuid jahkásaš rytmii 
ja molsašuddi ja eahpedábálaš bargoáiggiide. Sin bargodorvvolašvuohta- 
ja buresbirgenáššiin leat máŋggat fuolat. Dearvvasvuođa uhkideaddji 
dahkkiin badjánedje vuosttamužžan lossa barggu dagahan fysalaš váttut, 
bargolihkohisvuođat ja earát, barggu geažil šaddan buozalmasvuođat ja 
vuoiŋŋalaš buresveadjima váttisvuođat, mat oidojit ee. lassánan miella-
dearvvasvuohta- ja gárrenávnnassorjavašvuohtan. Suomas eai leat sierra 
dutkon boazobargiid psyhkalaš deattu sivat, muhto boazodolliid gask-
kas dahkkon gažademiin bohte ovdan boazodolliid vuollegis dienasdássi, 
bohccuid uhkideaddji dahkkit, váddisvuohta einnosdit boađuid ja ealáhusa 
stuorra buvttadangolut sihke boazodoalu negatiivvalaš beaggin ja boazo-
dolliid heajos váikkuhavejolašvuođaid.

Čielggadeamis badjánii dárbu sierralágan bálvalusaide, terapiijai, 
veardásašdoarjagii, veajuiduhttimii ja doarjjadoaimmaide, muhto seammás 
bođii ovdan, ahte boazobargit eai jur geavat bálvalusaid iige sis leat maiddái 
diehtu bálvalusain. Dahkkon čielggadeapmi nanne oainnu, ahte boazobar-
giid lea váttis joksat almmolaš bálvalanvuogádaga vejolašvuođaiguin ja 
vugiiguin. Leage dárbu ordnet doarjja- ja veahkehandoaimmaid nu, ahte 
dat buorebut jokset boazodolliid ja heivejit justa sin buresveadjima ovd-
dideapmái. Doaimmain ferte maiddái váldit vuhtii boazodolliid geavahan 
giell, kultuvrra ja doaibmanbirrasa, go easkka dainna lágiin sii ieža šaddet 
ipmirduvvot ja bastet ipmirdit veahkeheddjiid viggamušaid.

Boazodolliide čujuhuvvon ja justa sin váste plánejuvvon doarjjadoaim-
maid ja bálvalusaid lassin dárbbašuvvo dutkandiehtu ee. boazobargiid 
bargobuozalmasvuođain, psyhkalaš noađi sivain, eallindiliin ja boazodoalu 
ja servodaga olggobeallái báhcima oktavuođain. Boazodoallu doallá badjin 
álgoálbmogiid searvvušlaš ráhkadusaid ja geavahagaid ja dan bokte lasiha 
sin oasáluvvama ja unnida olgguštuvvanriskka. Galggašii čielggadit dár-
kileappot, makkár proseassat buvttadit olgguštuvvama boazodoalus ja mo 
servodatlaš ja ealáhuslaš bagadallan- ja doarjjadoaimmain sáhttit buorebut 
váldit vuhtii dáid áššiid ja sáhttit viggat eastadit olgguštuvvama.



6

lä keskustelu- ja yhteistyökumppani mm.  työ-
terveydenhuollon lomakkeiston kehittämisessä 
ja poronhoitajille räätälöityjen ensiapukurssien 
järjestymisessä. 

Hanke herätti paljon kysymyksiä ja kehittämis-
tarpeita palvelujen ja tukitoimien osalta sekä 
tarvetta tiedon tuotantoon ja menetelmien ke-
hittämiseen. Toimintamallin kehittämiseksi 
SamiSoster ry on osaltaan hakenut rahoitusta 
hyvinvointiasiamies- toimintaan porosaame-
laisten terveyttä ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
Maailman porokansojen järjestö WRH piti hei-
näkuussa 2013 Kiinassa 5:n konferenssinsa ja si-
sällytti konferenssin julkilausumaan tässä hank-
keessa esiin nostettuja kehittämisesityksiä. 

Kiitän kaikkia poronhoitajia, jotka osallistui-
vat tämän hankkeen toteuttamiseen antamalla 
haastatteluja ja kommentteja, kertomalla koke-
muksiaan ja tekemällä erittäin hyviä kehittämis-
esityksiä. Kiitän Suoma Boazo Sámit rs:n halli-
tuksen jäseniä asiantuntija-avusta ja ohjauksesta 
sekä hankkeen rahoittajaa, Maatalousyrittäjien 
eläkelaitosta, joka mahdollisti tämän selvityk-
sen tekemisen. SamiSoster ry:n työyhteisön tuki 
hankkeen eri vaiheissa auttoi työskentelyssä ja 
Lydia Heikkilän apu raportin työstämisen al-
kuvaiheessa  ohjasi kirjoittamistyötäni oikealle 
polulle. Erityiskiitokset haluan lausua Heikki J 
Hyväriselle ja Elsa Laiti-Hedemäelle asiantun-
tijakommenteista ja avusta tekstin muokkaami-
sessa. 

Inarissa lokakuussa 2013
   
 Ristenrauna Magga

  1. Esipuhe

Veajan bures boazodoalus- hanke tehtiin Sa-
miSoster ry:ssä MELA:n työturvallisuusapura-
halla. Hanke kohdentui saamelaisten kotiseutu-
alueelle ja haastateltaviksi valikoitui saamelaisia 
poronhoitajia. Tämä selvitystyö käynnistyi Sá-
miSoster ry:n (Saamelaisten sosiaali- ja terveys-
yhdistyksen) aiemmissa kehittämishankkeissa 
saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin.

Hankkeen käynnistäjänä oli se näkemys, että 
poron ravitsemusta ja elintoimintoja sekä sai-
rauksia on tutkittu biologisesta näkökulmasta 
jo vuosikymmeniä eri puolilla maailmaa. Sa-
moin on tutkittu porojen elinympäristöjä ja lai-
dunnusta sekä niissä mm. ilmastonmuutoksen 
seurauksena tapahtuneita muutoksia. Myös po-
ronhoidossa puhuttuja kieliä, kulttuuria ja pe-
rinteisiä tapoja on kartoitettu eri puolella poron-
hoitoaluetta. Mutta poroelinkeinonharjoittajien 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tutkimuksia 
ja selvityksiä on tehty kovin vähän. Kuitenkin 
ihminen, jonka tehtävänä on huolehtia poroista, 
ja joka saa elantonsa poronhoidosta, on poron-
hoidon tärkein työväline. Hänen terveytensä ja 
hyvinvointinsa ovatkin ensiarvoisen tärkeitä, ja 
niihin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomi-
ota. 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää poronhoitaji-
en työturvallisuutta ja - hyvinvointia edistävän 
toiminnan toteutumisen ongelmia saamelais-
alueella ja pohtia porosaame-laisten hyvinvoin-
tia tukevaa toimintamallia. Selvityksessä nousi 
esille ettei työhyvin-vointia ja - turvallisuutta 
edistävää toimintaa ole juurikaan saatavilla, 
mutta   monia huolenaiheita ja hyvinvoinnin 
uhkia nousi esille. 

Hankkeen toteuttamisessa läheisenä yhteistyö-
kumppanina ja asiantuntijana toimi Suomen 
porosaamelaiset ry:n hallitus. Samoin Rova-
niemen ammattikorkeakoulun ”Poronhoitajien 
työhyvinvointi – koulutushanke 4211” oli meil-
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  2.  Johdanto

Suomessa poronhoitoa sääntelee poronhoitola-
ki  (L 848/1990), jota sovelletaan poronhoidon 
harjoittamiseen poronhoitoalueella. Poronhoi-
toalue käsittää Lapin läänin alueen Kemin ja 
Tornion kaupunkeja sekä Keminmaan kuntaa 
lukuun ottamatta ja Oulun läänistä Hyrynsal-
men, Kuivaniemen, Kuusamon, Pudasjärven, 
Suomus-salmen, Taivalkosken ja Yli-Iin kuntien 
alueet sekä Kiiminkijoen ja Puolanka–Hyryn-
salmi maan-tien pohjoispuolella olevat alueet 
Puolangan, Utajärven ja Ylikiimingin kunnista. 
(Poronhoitolaki 14.9.1990/848, 2 §)
Lisäksi useat eri maankäyttöä, luonnonvaroja. 
rakentamista, maastoliikennettä  ja elinkeinoja 
koskevat lait vaikuttavat suoraan saamelaisten 
poronhoidon harjoittamiseen. Saamelaisten po-
ronhoitotapaa eikä saamelaisten perusoikeutta 
kulttuurimuotoonsa kuuluvan poronhoidon 
harjoittamiseen huomioida erikseen näissä lais-
sa.  
Poronhoitoalueen laajuudesta ja mm. luon-
nonolosuhteiden eroavaisuudesta johtuen po-
ronhoitotavat ja -kulttuurit eroavat poronhoi-
toalueen sisällä .  Poronhoito on saamelaisten 
kulttuurimuodon kantava aineellinen perusta 
ja sellaisena saamelaisten oman kielen, kulttuu-
rin ja elämänmuodon ylläpitämisen ja kehittä-
misen keskeisin osatekijä. Saamelaisalueella oli 
poronhoitovuonna 2010-2011) yhteensä 1259 
poronomistajaa (Paliskuntain Yhdistys), jotka 
kaikki eivät ole saamelaisia. Vuonna 1999 saa-
melaisalueen 1370:tä poronomistajasta 1107 oli 
saamelaisia, jotka omistivat 86,5 % alueen po-
roista. Yli 80 % saamelaisten poroista omisti 407 
täysi-ikäistä poronomistajaa, joilla oli vähintään 
50 eloporoa. MYEL-vakuutettuja poronomista-
jia oli saamelaisalueella 370. 2

Saamelaisalueen poronhoidon erityispiirre on 
mm. vapaaseen laidunnukseen perustuva po-
ronhoito, jossa porojen paimentaminen, työs-
kentely alueellisen porokylän tai muun suku-
yhteisön kautta ja laidunkierto ovat olennaisia 

toimintoja. Perustuslain 17 §:n mukaan saame-
laisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja 
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Poron-
hoito kuuluu säännöksen turvaamaan saame-
laisten kulttuurimuotoon. Vastaavasti Suomen 
EU:n liittymissopimuksen pöytäkirjassa nro 3 
on huomioitu, että Suomi on sitoutunut saame-
laisten elinkeinojen ja kulttuurin säilyttämiseen 
ja kehittämiseen sekä katsottu, että perinteinen 
saamelaiskulttuuri ja saamelaiselinkeinot ovat 
riippuvaisia luontaiselinkeinoista, kuten po-
ronhoidosta. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(SopS 8/1976), joka on meillä voimassa lain-
tasoisena määräyksenä, turvaa vähemmistöille 
oikeuden omaan kulttuuriin. Saamen kielilain 
(1086/2003) tarkoituksena on osaltaan turva-
ta perustuslaissa säädetty saamelaisten oikeus 
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuri-
aan. Laissa säädetään saamelaisten oikeudes-
ta käyttää omaa kieltään tuomioistuimessa ja 
muussa viranomaisessa sekä julkisen vallan vel-
vollisuuksista toteuttaa ja edistää saamelaisten 
kielellisiä oikeuksia. Lain tavoitteena on, että 
saamelaisten oikeus oikeudenmukaiseen oikeu-
denkäyntiin ja hyvään hallintoon taataan kieles-
tä riippumatta sekä että saamelaisten kielelliset 
oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee 
erikseen vedota. 3

Poronhoidolla on suuri merkitys poronhoito-
alueelle. Työllisyyden ja liikevaihdon perus-
teella arvioituna poronhoito on ylivoimaises-
ti merkittävin luontaiselinkeino saamelaisten 
kotiseutualueella. Samalla poronhoito toimii 
myös saamelaisalueen syrjäkylien asutusraken-
teen säilyttäjänä, työllisyyden takaajana ja tulon 
tuojana alueilla, joilla muut työllistymismah-
dollisuudet ovat vähäisiä. Poronhoito liitännäi-
selinkeinoineen kuten tuotteiden jatkojalostus, 
käsityöt, keräilytuotteet, luontomatkailu sekä 
erilainen palvelutuotanto mahdollistavat poro-
miesten työllistymisen ja toimeentulon joko ko-
koaikaisesti tai osaksi vuotta. Saamelaiset käyt-

 2 Maa- ja metsätalousministeriön vastine Eduskunnan maa- ja 
metsätalousvaliokunnalle 4.4. 2002 HE:stä 246/2001 annettujen 
lausuntojen johdosta.

 3 Poronhoitajien sijaisapua valmistelleen työryhmän muistio. 
STM:n selvityksiä 2009:35.
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tävät perinteisesti porosta kaiken hyödykseen. 
Elintarvikkeiksi käytetään lihojen lisäksi veri, 
suolet, sisäelimet sekä konttiluut ja käsityötar-
vikkeiksi taljat, koivet ja sarvet.  Poronhoitotyö-
hön kuuluvat lihojen ja muiden tarvikkeiden 
käsittely, säilöntä, myynti sekä käsityötarpei-
den käsittely ja valmistus tuotteiksi. 
 
Poronhoidossa rakenne on muuttunut reilun 
kymmenen vuoden aikana siten, että porono-
mistajien määrä on pudonnut ja vastaavasti po-
ronomistajan omistamien porojen lukumäärä 
on kasvanut. Myös poliittisena linjana on ollut 
tukea tämän tyyppistä rakennekehitystä ja tä-
ten lisätä poronhoitoyksiköiden taloudellista 
tehokkuutta. Yksinomaan perinteisillä tiedoilla 
ja tavoilla ei enää pärjää poronhoidossa, vaik-
ka ne ovat edelleenkin elinkeinotoiminnan pe-
ruslähtökohtana. Poroelinkeinon harjoittamista 
ovat muuttaneet koneellistumisen ohella myös 
erilaiset, Euroopan unionin jäsenyyden myötä 
tulleet, määräykset ja vaatimukset sekä muu 
yhteiskunnan normiohjaus. Lisäksi poronhoi-
totöiden järjestämiseen ja aikatauluihin vaikut-
tavat vahvasti kilpailevat maankäyttömuodot 
porojen laidunalueilla, vuodenaikakohtaiset 
sääolosuhteet ja niissä tapahtuneet muutokset, 
petopolitiikka seurauksineen sekä alueen palis-
kuntien tavat toteuttaa poronhoitotöitä. Nämä 
kaikki yhdessä ovat vuosikymmenten aikana 
muovanneet saamelaisyhteisön toimintaa. 

Taloudellinen tilanne on vaikeutunut poronhoi-
toon kohdistuneiden muutosten myötä. Poron-
hoitajat joutuvat yhä enenevässä määrin hake-
maan lisäansioita poronhoidon ulkopuolelta. 
Toimeentulovaikeudet sekä jatkuva kamppailu 
muiden maankäyttömuotojen kanssa aiheutta-
vat kovaa henkistä painetta. 

  

  3. Käytännön poronhoitotyöt
      ja olosuhteet

Poronhoitajan vuoden kierto saamelaisalueella 
määräytyy porojen mukaan, ja aikataulun ja työn 
teon eri vaiheet säätelee luonto.  Toimintaympä-
ristö ja työolosuhteet asettavatkin poronhoitajien 
terveydelle sekä työturvallisuudelle monia haas-
teita. 

T.I. Itkonen kuvaa poroerotustyön luonnetta 
hyvin teoksessaan Suomen lappalaiset vuoteen 
1945: ”Poromiehet liikkuvat kasvot hikisinä ko-
vasta työstä ja ponnistuksista. Ponnistuksesta 
ja kiireestä ovat miehet kiihtymistilassa. Päivän 
aikana he eivät ehdi syödä, vaan voivat nielaista 
enintään jonkin kupillisen kahvia, ja poromies-
ten kiihtymistila etenee, kunnes se pimeän tullen 
uupumuksesta laantuu”. (Itkonen 1948, 126-127.)
Edelleenkin Itkosen kuvaus on ajankohtainen. 
Poroerotusten lisäksi käytännön poronhoito-
töitä ovat mm. porojen kokoaminen, merkitse-
minen, lukeminen, erottaminen, paimentami-
nen, teurastaminen, kuljettaminen laitumelta 
tarhaan, aitojen rakentaminen ja korjaus, peto-
vahinkojen etsiminen, pedontorjuntatyö sekä 
viljelysvahinkojen estäminen. Lisäksi viime 
vuosina porojen talvinen lisäruokinta on tullut 
yhä merkittävämmäksi ja sitovammaksi työksi. 

Laiduntamisen lisäksi poroja ruokitaan maastoon 
ja tarhaan. Porojen maastoruokinta on yleisempää 
poronhoitoalueen pohjoisissa paliskunnissa, kun 
taas tarharuokinta on yleisempää eteläisissä palis-
kunnissa.  

Saamelaisten elämäntavan muutos paimento-
laisuudesta ja luontaistaloudesta tämän ajan 
elinoloihin on tapahtunut suhteellisen lyhyessä 
ajassa. Elinolojen muutokset vaikuttavat saa-
melaisten arkielämän valintoihin, päätöksente-
koon ja elämäntapoihin. Tämä näkyy esim. pe-
rinteisten ruokien saatavuudessa tai luontaisen 
liikkumisen vähentymisessa.  Teknologian ke-
hittymisen, tietoyhteiskunnan tulon sekä asteit-
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tain etenevän privatisaation seurauksesta suku-
polvien elinpiirit ovat alkaneet eriytyä. Poro- ja 
luontaiselinkeinojen harjoittamistapojen muut-
tuessa ihmisten arjesta ovat kadonneet monet, 
keskeiset yhteisöllisyyttä ylläpitävät elämänalu-
eet (Rautio, 14.1.2009). Samalla ikäihmisten ase-
ma yhteisössä tiedon siirtäjänä ja opettajana on 
muuttunut.

Elinkeinon työskentelytapojen ja koneellistu-
misen myötä poronhoitajien omatoiminen liik-
kuminen jää usein vähäiseksi. Poronhoitajien 
ruokailutottumuksia määrittää myös poronhoi-
totyön luonne. Ruokailu maastotöiden aikana 
on epäsäännöllistä ja jää eväsruuan varaan, joka 
voi olla yksipuolista.  Perinteiset ruokailutottu-
mukset suosivat edelleen runsasta rasvan käyt-
töä. (Magga&Heikkilä 2010).

Liikunnan vähäisyyden ja yksipuolisten ruo-
kailutottumusten lisäksi terveyshaittoja lisäävät 
tupakointi ja alkoholinkäyttö. Alkoholin liika-
käyttö on yksi merkittävistä terveysriskeistä 
kaikkialla Suomessa. Se on yleisin työikäisten 
miesten kuolinsyy. Poronhoitajien alkoholin-
käytön määrästä suhteessa muuhun väestöön 
ei ole olemassa ajantasaista tutkimustietoa. Al-
koholin liikakäytön on todettu lisäävän monien 
sairauksien riskiä. Lisäksi se voi lisätä tapatur-
mariskejä. Tupakanpolton on Lapin terveyskat-
sauksen (2005) mukaan todettu olevan yleisem-
pää Lapissa kuin muualla Suomessa. Vaikka 
tupakointi onkin vähentynyt tehokkaiden yh-
teiskunnallisten toimenpiteiden seurauksena, 
muodostaa tupakointi edelleen joidenkin yksi-
löiden kohdalla merkittävän terveysriskin. 

Terveyttä uhkaavaksi tekijäksi on myös noussut 
poronhoidon henkinen kuormittavuus.  Elinkei-

non useat epävarmuustekijät mm. vaikeuttavat 
nuorten uskallusta hakeutua poroelinkeinon 
pariin. Psyykkinen hyvinvointi ja stressi tulivat 
keskusteluissa esille varsinkin nuorten keskuu-
dessa. Aihe ei ole noussut aiemmin Suomessa 
keskusteluun lainkaan ja asiaan onkin kiinni-
tettava erityistä huomiota. Olisikin etsittävä 
keinoja poroelinkeinonharjoittajien henkisen 
hyvinvoinnin edistämiseen ja liiallisen stressin 
ennaltaehkäisyyn, jotta työkyky ja mielekkyys 
elämiseen säilyvät. 

Saamelaiskulttuurissa ei perinteisesti ole ter-
veyden edistämisen perinteitä. Terveyden arvo 
ohjaa saamelaisväestön terveyskäyttäytymis-
tä vasta kun ihminen sairastuu tai hänelle sat-
tuu tapaturma. Tähän on osaltaan vakuttanut 
myös se seikka, ettei saamenkielisiä palveluja 
ole ollut saatavilla, eikä niitä vieläkään ole pe-
rinteisiä saamelaiselinkeinoja harjoittaville. Ter-
veydenhuolto on ollut hyvin sairauskeskeistä, 
väestön terveyttä on etupäässä hoidettu akuutin 
sairauden tai tapaturman kohdatessa. Toisaal-
ta terveydenhuolto on rakentunut muodollisen 
tasa-arvokäsitteen varaan, jossa tarjotaan yleisiä 
ja yhtäläisiä palveluja kaikille kansalaisille. Asi-
akkaiden kulttuurisia erityispiirteitä ja –tarpeita 
ei ole totuttu huomioimaan. (Magga&Heikkilä 
2010) 

Poronhoidon on tutkittu olevan hyvin riskial-
tis ja henkisesti kuormittava ammatti. Työta-
paturmia ja työperäisiä sairauksia tai vammoja 
esiintyy huomattavan paljon ja poronhoitajien 
puolisoiden stressikuormituksen on todettu ole-
van suuri, kun he yrittävät selviytyä perinteisen 
elinkeinonharjoittamisen ja palkkatyön vaati-
muksista. (Faurie 2011).

Vuonna 2007 Mela on maksanut MYEL- vakuu-
tetuille poronhoitajille Mela-sairauspäivärahaa 
noin sadalle työkyvyttömyysjaksolle.  MYEL-
vakuutettujen poronhoitajien määrään nähden 
luku on melko suuri. Herää kysymys, tulisiko 
poroelinkeinon harjoittajia kouluttaa elinkeinon 
työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja elin-
keinon vaaroihin liittyvissä asioissa, ja olisiko 
Melan tietoon tuleva työtapaturmien ja ammat-
titautien määrä vielä suurempi, jos poronhoita-
jien ja muiden MYEL-vakuutettujen maatalous-
yrittäjien työterveyshuolto olisi pakollinen ja 
elinkeinonharjoittajien terveyden ja työkyvyn 
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seuranta tarkempaa ”.(Faurie 2011) 4

Kela:n tutkimuksen (Faurie 2011) mukaan : Po-
ronhoitajien oma-aloitteista hoitoon hakeutu-
mista on arvioitu hankaloittavan muun muassa 
se, että työtapaturmia ei pidetä oleellisena asia-
na poronhoidossa ja tapaturmia saatetaan vähä-
tellä ammattiylpeyden tai miehisyyden korosta-
misen vuoksi.

Yrittäjällä ja omaa työtään tekevällä tarkoite-
taan työterveyshuoltolaissa (1383/2001) MYE-
Lin 3 ja 13 §:n mukaista maatalousyrittäjää (3.6 
§) MYEL-vakuutettu poronhoitaja tai kalastaja 
voi halutessaan liittyä maatalousyrittäjien työ-
terveyshuoltoon, joka tekee yrittäjän kanssa 
sopimuksen ja suunnitelman työterveyshuol-
topalveluista. Yrittäjään ei päde työterveys-
huoltolaissa säädetty työntekijän velvollisuus 
osallistua terveystarkastukseen, joka työhön 
sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön 
työntekijän terveydentilan selvittämiseksi eri-
tyistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä 
tai työympäristössä tai hänen työ- tai toiminta-
kykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien, ter-
veydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. 
(13 §). Kenelläkään ei siten ole kokonaisvastuu-
ta esimerkiksi poronhoitajien tai kalastajien ter-
veyden edistämisestä. 5 

Sairausvakuutuslain (1113/2005) mukaan työ-
terveyshuoltolain mukainen yrittäjä ja muu 
omaa työtään tekevä, joka on järjestänyt itsel-
leen edellä tarkoitettua työnantajan velvolli-
suudeksi säädettyä tai määrättyä ehkäisevää 
työterveyshuoltoa, on oikeutettu korvaukseen 
tästä toiminnasta aiheutuneista tarpeellisista ja 
kohtuullisista kustannuksista. Kela korvaa työ-
terveyshuollon kustannukset siten kuin sairaus-
vakuutuslaissa säädetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti lain 
(1265/2009) nojalla poronhoitajien sijaisapu-
kokeilun. Poronhoitajien sijaisapu käynnistyi 
kolmevuotisella kokeilulla vuosina 2010-2012.  

Kokeilun tarkoituksena oli selvittää, miten si-
jaisapujärjestelmällä pystyttäisiin parhaiten tu-
kemaan poronhoitajan työssä jaksamista ja siten 
parantamaan poronhoidon harjoittamisen edel-
lytyksiä ja auttamaan elinkeinon jatkuvuuden 
turvaamisessa. Tarkoituksena oli hankkia sel-
vitystä erityisesti siitä, mikä on porotalouden 
sijaisavun tarve työkyvyttömyystilanteissa. 
Saadut tulokset osoittivat, että poronhoitajien 
sijaisapujärjestelmä on erittäin tarpeellinen po-
ronhoitajille.  
Sijaisapukokeilun jatkamiseen tai vakinaistami-
seen ei ole osoitettu määrärahaa vuoden 2013 
budjetissa.

4 Maija Faurie . Saamelainen Kelan asiakkaana. Saamelaisten 
oikeudet ja asema alkuperäiskansana Kelan toimeenpanemassa 
sosiaaliturvassa . 75/2011 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita.

5
 Maija Faurie . Saamelainen Kelan asiakkaan Saamelaisten 

oikeudet ja asema alkuperäiskansana Kelan toimeenpanemassa 
sosiaaliturvassa . 75/2011 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita.
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  4. Poronhoitajien
      hyvinvointiselvitykset 

Poron ravitsemusta ja elintoimintoja sekä sai-
rauksia on tutkittu biologisesta näkökulmasta 
jo vuosikymmeniä eri puolilla maailmaa. Sa-
moin on tutkittu porojen elinympäristöjä ja lai-
dunnusta sekä niissä mm. ilmastonmuutoksen 
seurauksena tapahtuneita muutoksia. Myös po-
ronhoidossa puhuttuja kieliä, kulttuuria ja pe-
rinteisiä tapoja on kartoitettu eri puolella poron-
hoitoaluetta. Mutta poroelinkeinonharjoittajien 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tutkimuk-
sia on tehty kovin vähän. Kuitenkin ihminen, 
jonka tehtävänä on huolehtia poroista, ja joka 
saa elantonsa poronhoidosta, on poronhoidon 
tärkein työväline. Hänen terveytensä ja hyvin-
vointinsa ovatkin ensiarvoisen tärkeitä, ja niihin 
tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Suomessa ei ole saamelaisten terveydentilaa, 
hyvinvointia tai elinoloja koskevaa ajantasais-
ta, systemaattista tilastotietoa. Henkilötietolain 
(1999/523) pääsäännön mukaan rotua, etnistä 
alkuperää tai uskonnollista vakaumusta koske-
vien tietojen käsittely on kielletty. Vaikka tähän 
sääntöön on useita poikkeuksia, ovat mahdol-
lisuudet hankkia tilastotietoja vähemmistöistä 
tästä syystä rajoitetut. (www.stakes.fi/ajankoh-
taista/lausunnot/2006/060505.htm). Poikkeuksi-
na mainitaan mm. tietojen käsittely historiallista 
ja tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.

Myöskään saamelaisaluetta koskevaa erillistä ti-
lastotietoa ei ole saatavilla, koska alue ei kaikin 
osin vastaa käytettyjen tilastollisten yksikköjen 
rajoja. Saamelaisalue jakaantuu neljän kunnan 
ja kahden seutukunnan alueelle. Enontekiö, 
Inari ja Utsjoki kuuluvat saamelaisalueeseen ko-
konaisuudessaan, mutta Sodankylän kunnasta 
vain pohjoisosa (Lapin paliskunnan alue). On-
gelmana on, että alueellista ja väestöryhmittäis-
tä elinoloja ja hyvinvoinnin jakautumista kos-
kevaa tietoa sekä tiedon muutoksia koskevaa 
omaehtoista tietotuotantoa ei hyvinvointitutki-

joiden mukaan ole saatavilla. Tilastokeskuksen, 
Stakesin, eri tutkimuslaitosten ja viranomaisten 
ylläpitämien valtakunnallisten tilastojen tieto on 
pääosin yhdistettyä ja yleistävää kokonaistietoa 
eikä riittävän ajantasaista. (Kinnunen 2003, Kur-
kinen 2003,)

Suomen saamelaisten elinkeinoista ja taloudel-
lisesta tilanteesta on tehty selvitys vuoden 1952 
Saamelaisasiain komitean mietintöä (1952:12) 
varten (Nickul 1953) sekä vuoden 1973 Saame-
laiskomitean mietintöä (1973:46) varten (Siu-
ruainen 1973).  Siuruainen laajensi työtään 
sittemmin väitöskirjaksi (1976), joka käsitteli 
saamelaisten elinoloja ja niiden kehityspiirteitä 
suhteessa alueen suomalaisväestöön, poronhoi-
don ja luontaiselinkeinojen  roolia ryhmien toi-
meentulossa sekä kulttuurin elinvoimaisuutta. 
Tutkimus perustui saamelaisrekisteristä saatuun 
tietokantaan saamelaisista sekä heitä koskevaan 
verotietoihin, porotaloustietoihin ym. tietoi-
hin. Siuruaisen tutkimus on ainoa laaja-alainen, 
kattava saamelaisia koskevan elinolotutkimus 
Suomessa. Samaan aineistoon perustuen on 
julkaistu myös lyhyempi tiivistelmä (Aikio & 
Siuruainen 1977). Kolttatoimikunnan toimesta 
on selvitetty kolttasaamelaisten elinolosuhteita 
vuonna 1972 (Komiteanmietintö 1973:69).

Asp (1965) tutki sosiologian väitöskirjassaan 
saamelaisia: ”Lappalaiset ja lappalaisuus : so-
siologinen tutkimus Suomen nykylappalaisista” 
(1965). Hän käsitteli mm. yhteisöjen rakennetta, 
asuinalueita, tapoja, elinkeinoja, sosiaalisia suh-
teita ja sopeutumista. Asp ja Rantanen (1973) 
selvittivät lisäksi Suomen saamelaisten asemaa 
vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietojen 
valossa. Pro gradu tutkielmia elinolotematiikas-
ta ovat lisäksi tehneet mm. Latva (1975) ”Saa-
melaisalueen saamelaisten väestölliset ominai-
suudet ja väestömuutokset vuosina 1962-1971” 
ja Utriainen (1975) ”Saamelaisten taloudessa 
tapahtuneista muutoksista Enontekiöllä”. He-
landerin (1991) raportti Suomen saamelaisvä-
estöstä ja heidän elinkeinoistaan 1990-luvulla 
kuului osana Pohjoismaisen Saamelaisinstituu-
tin ympäristöprojektiin. Sen tarkoituksena oli 
tutkia saamelaisalueen aineellista ympäristöä 
ja alueen luonnonvarojen hyödyntämistä. Pro-
jektissa kiinnitettiin huomiota mm. teollisuus-
toimintaan, tienrakennukseen, vesiensäännös-
telyyn, vapaa-ajan asutukseen ja matkailuun. 
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Näiden lisäksi ohjelmaan kuului perinteisten 
saamelaiselinkeinojen aseman tutkiminen ja 
alueiden merkityksen selvittäminen saamelais-
elinkeinojen kannalta katsottuna. Kolttasaame-
laisten elinolojen kehitystä ja elämäntilannetta 
on selvittänyt Jefremoff (2005) MMM:n Poro- ja 
luontaiselinkeinojen tutkimusvaroin.

Poronhoidon ohella muiden luontaiselinkei-
nojen taloudellista ja kulttuurista merkitystä 
saamelaisväestölle ei ole selvitetty yksityiskoh-
taisesti. RKTL tilastoi kalastuksen tuotannon-
tekijöitä ja on tehnyt useita kalastuksen talou-
dellista merkitystä ja kannattavuutta koskevia 
tutkimuksia koskien Tenojokea, Inarijärveä, 
Lokan ja Porttipahdan tekoaltaita ym. Kolttien 
kalastuksen tilaa on selvitetty 1970-luvulla (Sip-
ponen 1974). Helanderilla (1985) on tutkimus Te-
nojoen  kalastuksen merkitystä saamelaisille ja 
saamelaiskulttuurille. Tiilikainen (1990) on sel-
vittänyt maatalouden merkitystä Utsjokilaakson 
karjanhoitajien elinkeinokokonaisuudessa. Li-
säksi MMM:n poro- ja luontaiselinkeinojen tut-
kimusvaroin on rahoitettu luontaiselinkeinoja 
koskevia tutkimuksia. Heikkilä & Magga (1995) 
käsittelevät eri luontaiselinkeinojen merkitys-
tä luontaiselinkeinotilallisten toimeentulossa. 
Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonvarasuun-
nitelman yhteydessä laaditussa selvityksessä 
Heikkilä (2000) käsittelee luontaiselinkeinojen 
tilannetta Ylä-Lapin luonnonhoitoalueella. Li-
säksi hän käsittelee luontaiselinkeinoja koske-
van tilastollisen tiedon saatavuuteen ja katta-
vuuteen liittyviä ongelmia. Hyvärinen (2010) on 
tarkastellut saamelaisten elinkeinojen ja kult-
tuurin sääntelyä lainsäädännössä, hallinnossa ja 
rahoituksessa.

Nykypäivänä saamelaisiin kohdistuvaa eril-
listutkimusta tai kategorisointia ei ole juuri-
kaan harjoitettu Suomessa, vaan saamelaiset 
käsitellään terveystutkimuksissa pääosin osa-
na pohjoisten kuntien väestöä. Muutamia yk-
sittäisiä terveystutkimuksia, jotka kohdistuvat 
saamelaisiin tai sivuavat heitä on kuitenkin 
tehty. Näyhä ja Hassi (1993) tutkivat poronhoi-
tajien terveydentilaa 1980-luvun loppupuolella 
ja 1990-luvun alussa suoritettujen tapaustutki-
musten avulla. Tutkimuksessa verrattiin saa-
melaisia poronomistajia suomalaisiin ja saatiin 
tulokseksi mm. että saamelaisten poromiesten 

alkoholinkäyttö ja tupakointi olivat yleisempiä 
kuin suomalaisten. Tutkimuksen perusjoukon 
muodostivat kaikki poronomistajat, jotka omis-
tivat ainakin yhden poron tai tekivät yhden työ-
päivän paliskunnalle. Tutkimus ei siis koskenut 
päätoimisia poronhoitajia, vaan mukaan kuulu-
vat kaikki sivutoimiset poronhoitajat ja poroja 
omistavat henkilöt. Materiaali on jo 20 vuotta 
vanhaa, mutta siihen vedotaan edelleen yksilöi-
täessä poromiesten terveysongelmia (Näyhä & 
Laakso 2005). Outakoski (1981) on tutkinut itse-
murhataipumuksia saamelaisten keskuudessa 
ja Seitamo on tehnyt psykologian alan väitöskir-
jan sekä muita tutkimuksia kolttasaamelaisten 
lasten kouluoloihin, kognitiivikehitykseen ja 
identiteettiin liittyvistä kysymyksistä (Seitamo 
1981, 1982, 1982a, 1991, 1995). 

Lapin terveyskysely (Näyhä & Laakso 2005) ja 
Terveysasiat kuuluvat kaikille  -kysely (2006) 
antavat kuntakohtaisia tilastotietoja sairastu-
vuudesta. Näiden kyselyjen tulosten mukaan 
mielenterveysongelmat ovat kolme kertaa ylei-
sempiä kolmessa pohjoisimmassa kunnassa 
(Enontekiö, Inari ja Utsjoki) kuin Lapin läänin 
kunnissa keskimäärin. Onnettomuuksien vuok-
si sairaalahoidossa olleiden määrä on myös hie-
man suurempi kuin Lapin läänissä keskimäärin 
ja kroonisten sairauksien (astma, diabetes ja ma-
sennus) vuoksi lääkekorvausta saavien määrät 
ovat jonkin verran korkeammat. Valtakunnalli-
sen kouluterveyskyselyn kautta saadaan myös 
kuntakohtaista tietoa nuorten terveyskäyttäyty-
misestä (Luopa et al. 2008). Soininen (1996) on 
osallistunut Arktisen neuvoston laajaan AMAP 
-kartoitukseen ja tutkinut ravitsemukseen ja 
ympäristömyrkkyihin liittyviä kysymyksiä La-
pissa (Soininen et al. 2000, Soininen et al. 2002, ). 
Lisäksi Hassi (1982) on tutkinut kylmän ilmas-
ton ja työperäisten sairauksien välistä yhteyttä 
ja Näyhä (2005) kuolinsyiden ja ympäristöteki-
jöiden välistä yhteyttä arktisilla alueilla. Saame-
laisia ei käsitellä näissä tutkimuksissa erillisinä 
ryhminä vaan he lukeutuvat kunkin kunnan vä-
estöön. 

Yhteisestä historiallisesta taustastaan huolimat-
ta poronhoitoa ei ole Suomen poronhoitolaissa 
säädetty saamelaisten oikeudeksi kuten se on 
Ruotsissa. Saamelaisten poronhoidolla ei ole 
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erityistä asemaa lainsäädännössä eikä poron-
hoidon hallinnossa, joka ei tunnusta saamen 
kielen asemaa. Oikeus poronhoitoon kuuluu 
kaikille ETA-valtioiden kansalaisille. Saamelais-
ten oikeus on ilman oikeudellisia perusteita si-
vuutettu poronhoitolakiemme valmistelussa. 6 

Lapin yliopiston tutkimuksessa (Pohjola & Val-
konen 2012) on selvitetty poronhoitajien hyvin-
voinnin uhkatekijöitä ja avun tarpeita neljäs-
sä eteläisessä paliskunnassa (Halla, Näljänkä, 
Hossa-Inri ja Kallioluoma). Selvityksen mukaan 
suurpetovahingoista johtuva  huono taloudelli-
nen ennustettavuus  muodostivat suuren osan 
porotaloustyön kuormittavuudesta ja vaikutuk-
set heijastuivat kokonaisvaltaisesti poronhoitaji-
en elämään ja myös perhe-elämään. 

  5. Hankkeen tavoitteet ja
      toimintatapa 

Hankkeessa oli tavoitteena selvittää poronhoi-
tajien omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä 
työssä jaksamiseen liittyvistä haasteista  sekä 
työturvallisuutta ja  - hyvinvointia edistävän 
toiminnan toteutumisen ongelmia saamelais-
alueella.  
Materiaalia on kerätty henkilökohtaisilla haas-
tatteluilla saamelaisalueen poroelinkeinonhar-
joittajilta (21 kpl), ryhmähaastatteluissa, joihin 
osallistui  yhteensä 116 henkilöä  sekä osallis-
tumalla poronhoidon tilaisuuksiin, tapaamisiin 
sekä kursseille, joissa on keskustelujen kautta 
kerätty aiheeseen liittyvää materiaalia.  Haastel-
tavat olivat eri  ikäisiä ja sekä miehiä että naisia. 
Toiminta on toteutettu saamen/suomen kielellä.  
Kaikki haastateltavat olivat saamelaisia.

Suunnilleen samanaikaisesti tämän hankkeen 
kanssa käynnistyi RAMK:ssa (Rovaniemen am-
mattikorkeakoulu) poronhoitajien työhyvin-
vointi-koulutushanke ja sen kanssa  tehtiin yh-
teistyötä mm. työterveyshuollon lomakkeiston 
kehittämisessä sekä paliskuntien työhyvinvoin-
ti- yhdyshenkilötoiminnan (tyhy-yhdyshenkilö) 
käynnistymisessä.

Haastattelujen vastauksia voi jäsentää kolmeen 
osaan: poronhoitajien näkemykset  olennaisista  
asioista  oman työturvallisuuden ja – hyvinvoin-
nin kannalta,  huolen aiheet työssä jaksamisessa 
sekä tuen tarve ja toteuttamismuodot. 

5.1. Huolen aiheet työssä jaksamisessa 

Poronhoidossakin se tärkein työvälinen on 
poronhoitaja itse. Haastattelujen perusteella 
voisi yleisesti sanoa, että  tämä ”Itse” jätettiin 
työturvallisuuskysymyksessä kovin vähälle 6 Hyvärinen 2010 s. 130-132
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huomiolle, mutta kuitenkin poronhoitajien eri-
tyiset huolenaiheet kohdistuivat pääosin omaan 
jaksamiseen. 

Erityisinä huolenaiheina poronhoitajat nostivat-
kin esille oman jaksamisen ja terveyden.  “ Ei ole 
mahollisuutta jäähä  kotia sairastamaan, son pakko 
lähteä tokhaan vaikka oliski kipeänä.   Työt on teh-
tävä ajallaan ja sairaus se vain pitkittyy ja se vaikut-
taa mm. porotöiden viivästymisenä, ja siten perheen 
toimeentulossa. Ko sijaista ei ole saatavilla, se lissää 
stressiä ja pahoinvointia entisestään” 
Poronhoitajat näkivät sijaisapujärjestelmän vält-
tämättömänä ja toimivana apuna sekä poronhoi-
tajien terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa 
että porojen hyvinvoinnin kannalta. 

Hyvä fyysinen kunto nähtiin tärkeänä, mutta 
samalla todettiin, että sen ylläpitämiseen tarvit-
taisiin  tukea. Jopa nuoret nostivat tämän esille. 
Työhuippujen aikana lepoon jää aikaa yhä vä-
hemmän.  “On hyvä olla, jos on vuorokauden aikana 
joutanut syömään ja vielä nukkumaankin”

Kun porot voivat hyvin
niin silloin mekin voimme hyvin 

Poronhoito on ikivanha elämäntapa, joka on 
aina ollut riippuvainen luonnosta. Tiiviin luon-
tosuhteen vuoksi se onkin ainutlaatuinen elin-
keino, jota harjoitetaan huomioimalla sekä 
luonnon että kulttuurin asettamat edellytykset. 
Porosaamelaisilla on aina ollut erityinen suhde 
poroon. Saamelaisten rinnakkaiselo poron kans-
sa on kehittynyt pitkän ajan kuluessa.  Porosaa-
melaisella on erityinen vastuu porojen suojele-
misesta ja hyvien elinolosuhteiden luomisesta 
poroille. Vastineena hän  voi käyttää poroa eri 
tavoin hyödykseen. Poronhoito on keskeinen 
osa saamelaiskulttuuria ja saamelaista elämän-
tapaa. Siinä ei voida erottaa  toisistaan työtä ja 
vapaa-aikaa, vaan töitä tehdään aina, kun poro 
tarvitsee hoitajaansa. Tähän kokonaisuuteen liit-
tyy koko poronhoitoyhteisö ja yhteisön sosiaa-
liset suhteet, joilla on    suuri merkitys monelle 
saamelaiselle. 
                       
Haastatteluissa ensimmäinen kysymys koski 
asioita, joita poronhoitajat pitivät  tärkeinä, työ-
turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta, kun 
he työskentelevät poronhoitotyössä ympäriaja-

massa, kokoamassa, erotuksessa, vasanmer-
kityksessä, nylkemässä, aitatöissä jne. Näissä 
vastauksissa ilmeni, että poronhoitaja elää ja jä-
sentää arkensa edelleenkin porojen  hyvinvoin-
nin  kautta,  vaikka poronhoitotavat ovatkin 
muuttuneet entisestä.  

Pääsääntöisesti ensimmäisenä vastaukseksi tuli 
aina tärkein asia, ja se oli poron hyvinvointi.  
Se onkin ymmärrettävää, koska poron ja poro-
tokan hyvinvointi vaikuttaa laajasti koko arjen 
elämässä, toimentulossa, terveydessä, sosiaali-
sissa suhteissa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa.  
Poro on poromiehen elämän keskipiste. Tämä 
kuvastaa myös sitä, että poronhoito on saame-
laiselle poromiehelle enemmän kuin ammatti ja 
toimeentulon lähde.

 
Porojen hyvinvointi antoi levollisen yöunen ja 
tunteen, että kaikki on hyvin. ”Kun porot voivat 
hyvin, on rauha pedoilta ja muilta ja poro saa rau-
hassa syödä, ja on hyvä laidun. Silloin kyllä voimme 
hyvin.” ” Kaikki asiat on hyvin, kun porot voivat hy-
vin, niin se on, siinä rauhassa syömässä eikä petoja 
näy” 
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Jos on välineet kunnossa, on hyvä ajella

Poronhoitotöissä työskentelyolosuhteet ovat 
erittäin vaativia. Työt tehdään laajalla alueel-
la luonnossa ja sääolot vaikuttavat työntekoon 
kaikkina vuoden aikoina.  Syksystä kevättal-
veen on lunta, kylmää ja pimeää ja kevätkesästä 
syyskesään töissä on kuumaa, pölyävää, mär-
kää ja valoisaa. Sääolosuhteet vaihtelevat jopa 
saman vuorokauden aikana. 

Poronhoitoon liittyy elimistöä kuormittavia 
työjaksoja, kuten porojen käsittely erotuksissa, 
mikä on raskasta, fyysistä ja nopeatahtista työ-
tä. Moottorikelkalla, mönkijällä ja moottoripyö-
rällä ajaminen vaativissa maasto-olosuhteissa 
on myös haastavaa . Hankalat työasennot ja lu-
meen tai mutaan kiinni jääneiden ajoneuvojen 
nostot rasittavat tuki- ja liikuntaelimistöä. Myös 
ajaessa syntyvä melu ja tärinä lisäävät osaltaan 
työn rasittavuutta. 
 

Poronhoitajien työtapaturmia ilmoitetaan Me-
laan vuosittain noin 100. Vuonna 2007 ilmoitet-
tiin yhteensä noin 130 sellaista työ- ja vapaa-ajan 
tapaturmaa, joista on aiheutunut työkyvyttö-
myys. Työkyvyttömyyden keskimääräinen kes-
to tapaturmissa oli 36,6 päivää.

Poron hyvinvoinnin lisäksi tärkeäksi tekijäksi 
työturvallisuudessa ja –       hyvinvoinnissa nou-
si  työvälineiden toimivuus, sopivuus  ja kunto 
sekä niiden käytön hallinta. Puhelimien kuulu-
vuus tai kuulumattomuus katvealueilla koros-
tuu eri tavalla kuin lähellä kotia tai asutusta teh-
tävässä työssä.  
 “ No kun koneet on kunnossa, ei ole hättää. Pittää 
olla asianmukaiset varusteet, vanhoilla välineillä voi 
paleltua mettään. Ja kyllä koneitten käyttö pittää hal-
lita niin ettei joka rapakossa tai kinoksessa ole kiin-
ni.”” Ko olis sellaiset työvälineet, ettei tarttis aina 
värkätä” 

Samalla kun pohdittiin kunnossa olevien väli-
neiden ja koneiden tärkeyttä, nostettiin esille,  
ettei välttämättä ole varaa pitää niitä koneita 
kunnossa, koska  tulot ovat pienet. Tämä lisää 
turvallisuusriskiä työssä. 

Vaikka välineet olisivatkin kunnossa, pohdittiin 
työturvallisuutta myös luonnonolosuhteiden 
näkökulmasta ja niiden huomioimista.  Nähtiin 
tärkeää, että erityisesti syksyllä ja keväällä heik-
kojen jäiden aikaan  pitäis olla kaveri ajamassa 
tokkaa ympäri aivan turvallisuuden vuoksi. 

Porojen paimentamisessa ja kokoamisessa tai 
tarvikkeiden ja välineiden kuljetuksessa sekä 
liikkumisessa paikasta toiseen tarvittavien ko-
neiden lisäksi tärkeiksi nousivat myös muut vä-
lineet ja laitteet. Näitä ovat erilaiset sähkölaitteet 
ja niiden käsittely, silmälasit, kiikarit, puukot 
jne. sekä puhelimen kuuluvuus ja siihen liitty-
vät riskit. 
” Kun näkö heikkenee, pittää olla hyvät silmälasit ja 
tietenkin hyvä kiikari, että näkee merkin, eikä sotke 
vasoja” “Puhelimen kuuluvuus pittää olla, on se tur-
vallisuusriski, kun jotakin sattuu, eikä saa yhteyttä 
mihinkään.” 

Työturvallisuuteen vaikuttajana tekijänä poron-
hoitajat nostivat esiin sekä oman että muiden 
porotaidot, osaamisen porojen käsittelyssä töi-
den eri vaiheissa.  Mm. kirnussa, jossa voi olla 
useita kymmeniä ihmisiä yhtäaikaa, voi sattua 
vahinkoja, poroja käsiteltäessä. Porotaitojen ja 
hyvien välineiden merkitys korostuu myös po-
rojen teurastuksessa. 
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Ei tässä kilpailussa välttämättä pärjää, mutta
ei sitä uskalla ääneen sanoa

Poroelinkeinon harjoittajien toimeentuloon vai-
kuttavat tekijät eivät ole kaikilta osin heidän 
itsensä määrättävissä, koska heillä ei ole vaiku-
tusmahdollisuuksia luonnonolosuhteisiin, lain-
säädäntöön, hallinnollisiin määräyksiin ja po-
ronhoidon sääntelyyn ja rajoituksiin, Suomen 
petopolitiikkaan tai poronlihan hintaankaan. 

Lapin liiton hyvinvointiohjelman mukaan ”La-
pissa erityisryhmänä ovat poronhoitajaperheet. 
Saamelaisten kotiseutualueen poromiesten tu-
lotaso on alle puolet saman alueen maan- ja 
metsänviljelijöiden tulotasosta. Poronhoidosta 
maksetut tuet ovat pienempiä kuin lampaista 
tai sioista maksetut. Lisäksi porotalouden kus-
tannusten jatkuva nousu ylläpitää poronhoita-
japerheiden pienituloisuutta (Lapin hyvinvoin-
tiohjelma 2010-2015) .”

Porotalous on osa EU:n maataloutta ja porota-
louden rahoitus siten osa EU:n maatalouden 
tukea. Porotalouden tulonmuodostuksesta elin-
keinon tuki oli vuonna 2008 12-14 %, kun taas 
tuki muulle maataloudelle oli 40 %. Porotalo-
uden tuki syrjii siten saamelaisia poronhoitajia 
maatilatalouden harjoittajiin verrattuna. Lisäksi 
maataloustuet toimivat tosiasiassa välillisenä 
tukena maatilatalouden sivuelinkeinona harjoi-
tetulle poronhoidolle ja saattavat tukien jaossa 
maatilaa vailla olevien porosaamelaisten poro-
elinkeinon harjoittamisen eriarvoiseen ja huo-
nompaan asemaan. Voidaankin kysyä miksi 
saamelaisten alkuperäiskansan oman kulttuu-
rin tärkeimpänä taloudellisena perustana ole-
van poronhoidon tuki on vai kolmannes valta-
väestölle tärkeän maatilatalouden tuesta. 7  

Poro EU:n maatalouden kotieläimeen rinnastet-
tavana eläimenä on eläinkohtaisen tuen osalta 
myös syrjityssä asemassa. Vuonna 2002 tuki po-
roa kohden oli saamelaisalueella 20 euroa. Sa-
maan aikaan tuki lampaalle samalla alueella oli 
166,5 euroa ja uuhelle 194,5 euroa. 8  

Elinkeinojen työllistävyyden ja tulojen määrit-
tely koetaan usein hankalaksi. Kausiluonteisen 
työllistymisen, alueen huonon työllistävyyden 
sekä pienten tulojen vuoksi perinteisten elinkei-

nojen harjoittajilla jää eläke-, työttömyys- sekä 
sairausajan turva usein pieneksi. Näiden säänte-
lyssä tulisi ottaa huomioon saamelaisten perin-
teisten elinkeinojen erityispiirteet sekä niiden 
erityinen kulttuurinen merkitys ja tukea saame-
laisten mahdollisuutta ansaita niillä toimeentu-
lonsa (Faurie 2011). 

Elinkeinon korkeat tuotantokustannukset, tulo-
jen ennustamattomuus sekä toimintaympäris-
tön aihettamien tekijöiden mm. alati lisäänty-
vien petomäärien, vaikutukset kustannuksien 
lisääjänä nousivat jokaisessa haastattelussa  työ-
hyvinvoinnin riskitekijöiksi ja huolenaiheiksi. 
Samoinkuin  poronhoidolle markinatalouden 
ehdoilla asetattavat vaatimukset ja toisaalta po-
ronhoidon tiukka säännöstely.  “Poroja ei saa olla 
tarpeeksi, että eläis niillä”.

Petoeläimet ovat nopeasti kasvava ongelma po-
roelinkeinolle.  Petoeläinten tappamien porojen 
lukumäärä onkin  kasvanut dramaattisesti vii-
meisten vuosien aikana.   Petojen aiheuttamien 
vahinkojen korvaaminen perustuu todettuihin 
vahinkoihin. Poronomistajalle aiheutuu hyvin 
paljon kuluja petojen tappamien porojen etsimi-
sestä, mutta myös pedoista aiheutuvien vahin-
kojen ehkäisemisestä. Poroja on paimennettava 
päivittäin ja laajoissa paliskunnissa, joissa har-
joitetaan vapaasti laiduntavaa poronhoitoa, ku-
lut syntyvät sekä polttoainekulujen lisäksi myös 
työvälineiden kulumisesta, kunnossapidosta 
sekä muista menoista, joita syntyy päivittäisistä 
työskentelymatkoista. 

Petokeskustelu nousi väistämättä jokaisen haas-
tattelun aikana sekä rahakysymyksenä että 
oman jaksamisen kysymyksenä.  “yhä kasvava  
petomäärä  pakottaa  poromiehen liikkeelle päivittäin, 
ja bensa maksaa.” 
“Tuottavuus on heikko- nyt mitataan kaikki rahas-
sa- ei sitä uskalla ääneen sanoa” “Yöllä sitä valvoo 
ja miettii, miten paljon pedot taas tappaa – onkohan 
niitä vasoja ollenkaan”

7 Hyvärinen 2010 s. 135-136 ja 143.

8
 Maa- ja metsätalousministeriön vastineEduskunnan maa- ja 

metsätalousvaliokunnalle 4.4. 2002 HE:tä 246/2001 annettu-
jen lausuntojen johdosta .
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Epävarma taloudellinen tilanne tuo mukanaan 
poronhoitoon monia ongelmia. Poromiehen sa-
nomana ”Täytyy olla rahaa, että pystyy ajamaan – 
tyhjätaskut ei pärjää poronhoidossa, kaikki on niin 
kallista.”

Perheen tulot ja ennenkaikkea tulojen vähäisyys 
poronhoidossa nousi erityisesti riskitekijäksi 
työhyvinvoinnissa. ”- Paljon petoja- vähempi poro-
ja- se on semmonen kierre – ko ei ole tuloja, laskut ka-
saantuu ja tulevat perintätoimiston kautta ja lopus-
sa ulosmittaukset. Sitä kiristyy välit joka suuntaan, 
eikä ole luottamusta viranomaisiin. Ko ei net maksa 
ajallaan mitä pitäs, mutta meiän kyllä pitäs maksaa 
kaikki eräpäivänä ja vielä sitte ellää”.

Lisätulojen hankkimiseksi perheestä joudutaan 
hakeutumaan palkkatöihin, jos niitä on tarjolla. 
Osa  jopa toisella paikkakunnalla.  Poromiehet 
kokivat, että he syrjäytyvät poronhoidosta, kun 
joutuvat muuttamaan muualle töihin, lisäksi 
siellä on on koko ajan huoli kuka porot hoitaa. 

Palkkatyö on kuitenkin tärkeä, jotta taloudelli-
set asiat olisivat kunnossa, mutta huolta aiheutti 
palkkatyön ja poronhoidon yhteensovittami-
nen. 
Varsinkin naiset nostivat esille asian. “ Jos on 
palkkatyössä - ei välttämättä pääse poronhoitotyö-
hön,  jos työnantaja ei jousta. Se kyllä aiheuttaa 
stressiä, koska porotöihin on pakko mennä. Aina ei 
perheenjäsenet voi hoitaa mun hommat,  vaan tarttis 
mennä itse. Poronhoito ei ole yksinomaan erotuksiin 
ja aidalle menoa, tarttee osallistua enemmän. Siella 
palkkatyöyhteisössä aiheuttaa kireyttä ja epäluotta-
musta, kun joutuu menemään porotöihin.”
Periaatteessa siis voisi ottaa vastaan vain sellais-
ta työtä, jossa voi sovittaa yhteen poronhoidon 
ja palkkatyön. 

Stressitekijöitä on muitakin

Poronomistajien ikärakenne on muuttunut  ja 
joissakin paliskunnissa aktiivista työvoimaa on 
vähän. Poronhoitajat nostivat esille kasvavan 
työmäärän yksittäistä poronhoitajaa kohti ja sen 
aiheuttamat vaikeudet. Tilanne vääristää palis-
kunnan osakkaiden välillä kulutusrakennetta, 
koska vain aktiivisille toimijoille aiheutuu kulu-
ja poronhoitotöistä ja se aiheuttaa ristiriitoja po-
ronhoitajien välillä ja lisää osaltaan työn kuor-
mittavuutta.  

Paliskunnan sisäiset ristiriidat olivatkin eräs 
huolenaiheista.  Aina työskentely-yhteisöissä 
esiintyy henkilöiden välillä erimielisyyksiä ja 
toiset kokevat ne haastavina , toiset taas sivuut-
tavat ne kiinnittämättä niihin erityistä huomioi-
ta. Useissa vastauksissa asia kuitenkin nostettiin 
esille huolenaiheena työmäärien  ja työajan ja-
kamisessa. ”- Saumaton yhteistyö edistäisi työnte-
koa ja työtaakka jakautuisi tasaisesti. esim. “ennen 
merkitystä pitäisi aitojen korjaamiseen osallistua sel-
laiset henkilöt, jotka eivät ole kokoamassa poroja”. 

Poronhoidon negatiivinen julkisuus ja ainai-
nen taistelu poronhoidon olemassa olosta sekä 
kilpailu laidunalueista muiden maankäyttäjien 
kanssa  nousi usein esille varsinkin nuorempien 
poromiesten kertomuksissa. Nuoren poronhoi-
tajan sanomana: “meillä on psyykkinen hätä- aina 
joutuu olemaan puolustuskannalla. Yksittäinen po-
romies ei ole vahva, mutta pitää itse selvitytyä yksin 
Se vaatii vahvuutta,  koko ajan kaikki vaikuttaa kaik-
keen”.

Luonnonolosuhteiden ja petojen aiheuttamien 
uhkien lisäksi, nähtiin erilaisten määräysten ja 
ohjeiden lisääntyminen ja tiukentuminen työtä 
kuormittavana tekijänä.  Ihan samalla tavoin 
kuormittavaksi koettiin poronhoidon heikko ar-
vostus ja epävarma tulevaisuus, jolloin nuorten 
mukaan saaminen  vaikeutuu. Nähtiin  tärkeänä  
poronhoidon arvostuksen nostaminen, myös 
poronhoidon sisällä.  Jatkuvuuden turvaaminen 
olisi tärkeä.
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5.2. Mikä auttais jaksamaan 

Jokaisen, joka poronhoidossa on mukana ja me-
nestyy, täytyy pitää tai oikeastaan “rakastaa” 
työtään.  Poronhoito nähtiin elämäntapana ja 
osana omaa identitettiä. “Tätä työtä on mukava 
tehdä, on mieleinen työympäristö ja on hyvä henki-
nen kantti ja fiilis poronhoitotöihin” , kiteytti eräs 
nuori mies työssä jaksamisen voimavarat. 
Voimavaroina nousivat esille terveys, hyvät 
työvälineet ja osaavat kaverit.  Oma osaaminen 
sekä luonnossa että porotöissä nousi voimava-
rana esille. 

Huolenaiheita ja stressitekijöitä oli paljon ja 
niihin avun hakeminen ja saaminen ei ollut it-
sestään selvyys.  Poronhoitajat eivät ole pe-
rinteisesti tottuneet pyytämään apua, mutta 
haastatteluissa he pohtivat millaisiin asioihin 
he tarvitsisivat tukea ja apua.  Erityisesti nousi 
esille tuen ja avun tarve sairauden ja väsymisen 
aikana.  – ”Kun on väsynyt, tai sairas silloin tarttis 
kyllä renkiä ja varsinkin erotuksissa apua”.

Poronhoitajien sijaisapujärjestelmä –kokeilu to-
teutettiin juuri tällaisia  tilanteita varten. Sen ta-
voitteena oli tukea poronhoitajien työssä jaksa-
mista ja sitä kautta mm. vähentää ennenaikaisia 
eläkkeelle siirtymisiä ja vaikuttaa osaltaan ylei-
seen työurien pidentämistavoitteeseen.  Sijaisa-
putoiminta ei ehtinyt vakiintua palveluksi, josta 
poronhoitajat olisivat  luonnollisesti hakeneet 
apua, joten  järjestelmän uudelleen käynnistä-
miselle ja edelleen kehittämiselle olisi tarvetta. 

Avun ja tuen hakemiseen ja käyttämiseen liit-
tyvissä asioissa, esille nostettiin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon pirstaleisen palvelujärjestelmän 

tuomat vaikeudet. Poromiehillä itsellään ei ole 
riittävästi tietoa palveluista eikä eikä myöskään 
tietoa, keneltä kysyisi neuvoa. Sairauksiin ja ta-
paturmiin liittyvissä kysymyksissä oli aivan sel-
vää, että mennään lääkärin vastaanotolle, mutta 
muutoin heillä ei ollut tietoa, mistä apua hakisi.  

Psyykkinen hyvinvointi ja stressi nousivat haas-
tatteluissa esille, varsinkin nuorten
poronhoitajien keskuudessa.  ”vaikeita asioita, 
jonkun kanssa olis hyvä puhua, jonku asiantun-
tijan”-  Aihe ei ole aiemmin Suomessa saanut 
lainkaan julkisuutta ja asiaan onkin jatkossa 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Poronhoitajien 
henkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja stressin 
ehkäisyyn on tärkeätä löytää keinoja, jotta työ-
kyky ja elämän mielekkyys säilyvät. Avun ha-
kemista muuhun kuin konkreettiseen kipuun 
tai tapaturmaan pidetään kuitenkin usein hyvin 
vaikeana. Sellaiseen ei ole perinteisesti totut-
tu eikä mielenterveyteen liittyvistä asioista ole 
helppo puhua ulkopuoliselle, varsinkaan vie-
raalla kielellä.

Jaksamisen edistämiseksi nousi esille myös ver-
taistoiminta, virkistäytyminen ja sosiaalinen 
verkosto. Tarve saada vertaistukea samassa elä-
mäntilanteessa olevilta, vaihtaa ajatuksia ja luo-
da verkostoja nostettiin merkittävänä tekijänä 
arjen tueksi.  Poronhoitajien yhteiset leirit, vir-
kistysreissut, tapahtumat tai kohdennettu ryh-
mätoimintamuotoinen sosiaalinen kuntoutus 
ovat merkittäviä tukitoimia jaksamisen tukemi-
sessa ja ovat tyypillisiä kansalaisjärjestön tehtä-
viä. Näissä yhteyksissä nostettiinkin toimijaksi 
SamiSoster ry. 

Talousasiat  nousivat esille merkittävänä teki-
jänä.  Jonkin verran nostettiinkin esille talous-
neuvonnan tarve.  Talousneuvontaa tullaan 
tarvitsemaan, ja siihen pitäisi löytää mutkatto-
mat kanavat. Poronhoitajat eivät ole perintei-
sesti tottuneet pyytämään tämän kaltaista apua, 
mutta nyky-yhteiskunta markkinataloudessaan 
on vaativa, ja poronhoitajan tulot eivät suinkaan 
ole säännöllisiä.

Elinkeinon korkeat tuotantokustannukset ovat 
merkittävä menoerä poronhoitajien taloudes-
sa. Oman talouden suunnittelemista vaikeutti-
vat osaltaan myös epätietoisuus poronhoitajille 
maksettavien eloporotukien ja suurpetojen aihe-
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uttamien vahinkokorvausten maksuista. Peto-
korvausten maksut  samoin kuin eloporotukien 
maksut poromiehille ovat viivästyneet  vuodes-
ta toiseen ja se aiheuttaa  hyvin paljon hanka-
luuksia ja lisäkuluja poromiesperheissä. Mm. 
lainojen lyhennyksillä on vakituiset eräpäivät. 
POLURA-lain 63 §:ssä on määrätty valtionlai-
nan lyhentämisestä ja koron suorittamisesta. Sen 
mukaan ” Valtionlainaa on lyhennettävä puolivuo-
sittain yhtä suurina maksuerinä. Lyhennysmaksujen 
eräpäivät ovat 30 päivänä huhtikuuta ja 31 päivänä 
lokakuuta.”   986/2011, § 63.  Samoin muillekin  
maksuille on määrätty eräpäivät  mm. vakuu-
tuksiin, polttoainelaskuihin,  sähkömaksuihin, 
Myel-maksuihin jne. 

Vilkasta keskustelua herättivät kuntoutukseen 
liittyvät asiat. Tarve päästä kuntoutukseen näh-
tiin ehdottoman tärkeänä, mutta toisaalta  sa-
man tien nousi esille, ettei sinne kuitenkaan 
jouda. Joten aikataulutus kuntoutusjaksoille on 
erinomaisen tärkeä. Mikä käy muulle poron-
hoitoalueelle, ei käy saamelaisalueella. Kuntou-
tuksen osalta sekä varhaiskuntoutusta että työ-
kykyä ylläpitävää kuntoutusta tulisi järjestää 
ikäryhmittäin, nuorille ihan omat kurssit.  Sa-
moin pohdittiin, että kuntoutuksen järjestämi-
nen paliskunnaittain olisi toisaalta hyvä, mutta 
mielekästä olisi tavata myös eri puolilta poron-
hoitoaluetta yhdessä, jolloin kynnys kuntoutuk-
seen lähdölle alenisi. 

Työterveyshuoltoko tukemassa

Työterveyshuoltolain (1383/2001) tarkoitus on 
edistää muun muassa työhön liittyvien saira-
uksien ja tapaturmien ehkäisyä sekä työnteki-
jöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työ-
uran eri vaiheissa. 

Aiemmin paliskunnat  ovat tehneet työterveys-
huoltosopimuksen palveluntuottajan  kanssa, 
mutta lainsäädännön muutoksen myötä sopi-
mukset on tehtävä jokaisen henkilökohtaisesti, 
joten asia on suurimmalla osalla poronhoitajia 
hoitamatta.  

Näiden haastattelujen perusteella voi sanoa, että 
työterveyshuollon toimimattomuudelle voi ha-
kea syitä siitä, ettei ihmisillä ole tarpeeksi tietoa 
toiminnan sisällöstä. Osaltaan siihen vaikuttaa 
myös kulttuuri, koska saamelaiskulttuurissa 

ole tapana mennä terveydenhuollon henkilös-
tön luo terveenä vaan apua haetaan sairauden 
kohdatessa.  On myös huomioitava, että palve-
lujärjestelmä ei ehkä kohtaa poronhoitajien tar-
peita riittävän hyvin, jolloin elinkeinon parissa 
ei nähdä työterveyshuoltoa ensisijaisena työhy-
vinvoinnin tukemisessa.  

Työterveyshuollosta kysyttäessä, melkein kai-
kissa haastatteluissa oli vastaus, ettei  hän tar-
vitse  terveydenhuoltoa, kun on terve.  Oli 
yllättävää, kuinka vähän heillä oli tietoa työter-
veyshuollosta.  Työterveyshuoltoon liittyminen 
nostettiin esille myös taloudellisena kysymyk-
senä. ” kun rahat on tiukalla, on pakko valita, minkä 
jättäs pois. Ko se ei juuri siihen työhön vaikuta, ei 
sitä ala maksamhan.”. 

Ne haastateltavista, jotka olivat palkkatyössä 
ja olivat käyttäneet työterveyshuoltoa, tunsivat 
työterveydenhuollon toimintaa laajemmin. 
Parhaiten tunnettiin työterveyshuollon tekemät 
tilakäynnit, joita on tehty aiempien sopimusten 
perusteella.

Inarissa työterveyshuollon palvelut hoitaa yk-
sityinen terveydenhuoltoalan yritys MedInari, 
Enontekiöllä Muonion –Enontekiön kansanter-
veystyön ky ja Utsjoen kunnan perusterveyden-
huolto. 
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Suomessa on hyvin toimiva lakisääteinen työ-
terveyshuolto, joka ei kuitenkaan kata poroelin-
keinonharjoittajia. MYEL-vakuutetuilla poron-
hoitajilla on oikeus liittyä työterveydenhuoltoon 
ja saada kustannuksista lain mukainen korvaus. 
Heillä ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvolli-
suutta kuulua siihen. Lisäksi on huomioitava, 
että kaikilla poronhoitajilla ei ole pakollista MY-
EL-vakuutusta. 

Selvityksen mukaan poronhoitajilla on tarve 
päästä säännöllisesti tietyin ajoin terveyden-
huollon määräaikaistarkastuksiin ja kontrol-
leihin, hammaslääkäriin, kuntoutustarpeen 
arviointiin ja kuntoutukseen. Niitä voisi hoitaa 
työterveyshuollon kautta, mikäli työterveys-
huoltosopimus olisi tehty ja mikäli työterveys-
huollon palvelu toimisi hyvin. Poronhoitajien 
työterveyshuolto ei ole nykyisellään kaikin 
osin toimiva ja se tavoittaa heistä vain murto-
osan.  Poronhoitajilla oli vain vähän tai ei ol-
lenkaan tietoa työterveyshuollosta tai muista 
palveluista.  Toisaalta työterveyshuoltoa ei 
mielletty tärkeänä vaan se nähtiin ylimääräise-
nä kulueränä. 

Erityisesti tässä yhteydessä nousi esille porotöi-
den aikataulujen ja tarkastuksen tai kuntoutuk-
sen aikataulujen yhteensovittamisen tärkeys ja 
sen vaikeus. Palvelujen toteuttajilta  vaadittai-
siinkin  sekä poronhoidon että sen työskentely-
olosuhteiden tuntemusta, hienotunteisuutta ja 
herkkyyttä ottaa huomioon kulttuurilliset teki-
jät ja mielenkiintoa ja mahdollisuuksia ryhtyä 
erityisjärjestelyihin toiminnan toteuttamiseksi.  
Tällöin asiointi helpottuisi.

Samanlainen tiedonpuute nousi esille MELA:n 
palvelujen kohdalla. Lakisääteinen MYEL-va-
kuutus oli siltä osin tuttu, että vakuutusmaksut 
ja sairauspäiväraha tunnettiin. Varsinkin nuo-
rempien kohdalla ilmeni epätietoisuutta asiois-
ta.

Vaikka erilaisten palvelujen, terapian, vertais-
toiminnan, kuntoutuksen ja tukitoimen tarve 
nostettiinkin esille, samalla ilmeni, etteivät he 
juurikaan käytä palveluja eikä heillä myöskään 
ole tietoa palveluista.  Saamenkielisten kult-
tuurilähtöisten palvelujen tarve nousi esille ja 
erityisesti lääkärin vastaanotolle mentäessä on 
tarvetta saamenkieliseen tulkkaukseen. Tehty 

  6. Johtopäätökset

Saamelaisalueen poronhoitajat ovat jääneet 
monessa suhteessa hyvinvoinnin- ja terveyden 
edistämistyön ulkopuolelle. Se johtuu useasta-
kin eri syystä. Poronhoitolainsäädäntö ei tunne 
erikseen saamelaisalueen poronhoitoa. Alue ja 
porosaamelaiset eivät ole julkisen tilastoinnin 
yksikköjä, joten tutkimus on hankalaa ja sitä on 
vähän. Tukitoimissa porosaamelaisia syrjitään 
sekä EU-maatalouden harjoittajina että suhtees-
sa poroja hoitaviin tilallisiin. 

Poronhoitajat ovat suhteellisen vähäinen joukko, 
joiden elämänpiiri ja työ on sidottu luonnonolo-
suhteisiin, porojen vuodenkierron mukaiseen 
rytmiin ja epäsäännöllisiin työaikoihin.  Heidän 
työturvallisuus- ja hyvinvointi- kysymyksissä 
on monia huolenaiheita eikä hyvinvointia ja 
työturvallisuutta tukevaa toimintaa juurikaan 
ole.  Selvityksessä nousi esille poronhoitajien 
työstä ja työskentelyolosuhteista johtuvia hy-
vinvoinnin uhkia, poronhoitajien omasta toi-
minnasta johtuvia huolenaiheita, sekä erilaisten 
määräysten ja rajoitteiden vaikutuksista arjen 
kuormittavuuteen. 
 
Tärkeimpinä terveysuhkina nousivat esille rasi-
tusvammat, työtapaturmat ja muut työperäiset 
sairaudet, epäterveelliset ruokailutottumukset, 
vähäinen yksipuolinen liikunta sekä henkinen 
kuormitus. Psyykkistä kuormitusta aiheuttavi-
na tekijöinä otettiin keskusteluun tulojen ennus-
tamattomuus ja riittämättömyys sekä elinkeinon 
korkeat tuotantokustannukset, alati kasvavien 
petomäärien aiheuttama stressi, sovittamatto-
mat maankäyttöristiriidat, negatiivinen julki-
suuskuva mediassa sekä  syrjinnän kokemukset.  

Työssä jaksamista tukevana toimintana nousi 
porohoitajien sijaisapu-toiminta, jonka jatkami-
selle olisi ilmeinen tarve ja toiminnan edelleen  
kehittämiselle. Poronhoitajien alhainen tulota-
so kuitenkin hankaloitti ja jopa esti osaltaan si-
jaisavun käyttöä kokeilun aikana, koska avun 
käyttäjälle korvaus on maksettu jälkikäteen. 
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selvitys vahvistaa näkemystä, että poronhoita-
jia on vaikea saavuttaa julkisen palvelujärjes-
telmän mahdollisuuksin ja keinoin. 

”Heillä ei monesti ole riittävästi tietoa yhteis-
kunnan tarjoamista palveluista ja tukitoimista, 
eikä sen vuoksi riittäviä mahdollisuuksia tai tai-
toa hyödyntää niitä. Poronhoitajat eivät usein-
kaan koe hyötyvänsä olemassa olevista palve-
luista ja tukitoimista. Kyse on myös asenteista, 
sillä poronhoitajilla on vain vähän tottumusta 
hakea tukea muuhun kuin poroihin ja porojen 
hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Huomionar-
voinen asia on myös se, ettei saamelaiskulttuu-
rissa perinteisesti ole terveyden edistämisen 
perinteitä. (Magga & Heikkilä 2010, Pohjola & 
Valkonen 2012, Heikkilä & Laiti-Hedemäki & 
Pohjola 2013.) 

Haastattelujen mukaan elinkeinon harjoittami-
seen liittyi monia psyykkistä kuormitusta aihe-
uttavia tekijöitä. Taloudelliset kysymykset oli-
vat vahvasti esille. Elinkeinon luonteen vuoksi, 
mutta myös muista syistä johtuvina, nostettiin 
esille matalat tulot, tulojen ennustamattomuus 
sekä elinkeinon korkeat tuotantokustannukset, 
sekä alati kasvavien petomäärien aiheuttama 
työmäärä,  korkeat kulut sekä porojen vähene-
minen. Näistä välittyi epävarmuus tulevaisuu-
desta, joka vähitellen johtaa uupumiseen ja luo-
vuttamiseen. 

Selvityksen mukaan poronhoitajien hakeu-
tumista tarvittavien palvelujen ja neuvonnan 
piiriin edistäisi, mikäli olisi saatavilla henkilö, 
joka pystyisi neuvomaan heitä ja joka olisi myös 
viestin viejä palvelujen kehittämisessä.  Palis-
kuntien työhyvinvointiyhdyshenkilö oli vielä 
suhteellisen tuntematon asia. 

  7. Kehittämistarpeet  ja 
      ehdotukset

Saamelaisten poronhoitajien työhyvinvoinnin 
ongelmat ovat monialaisia. Edellä sanotun mu-
kaisesti ne ovat myös kulttuurisidonnaisia ja 
perustaltaan siten rakenteellisia, että tätä kult-
tuuria ei oteta erikseen huomioon lainsäädän-
nössä, hallinnossa eikä rahoituksessa. Kyseiset 
jälkeenjääneet rakenteet tulisikin saamelaisten 
perinteisten elinkeinojen – erityisesti poronhoi-
don - harjoittamisen osalta saattaa sopusoin-
tuun perustuslain kanssa.  Saamelaisalueen pi-
täisi lisäksi olla erillisenä tilastoinnin yksikkönä 
jo hyvinvointiakin koskevaa tutkimustoimintaa 
ajatellen.

Edellä kuvatuista syistä johtuen on tarpeen rää-
tälöidä tuki- ja auttamistoimia niin, että ne pa-
remmin saavuttavat poronhoitajat ja soveltuvat 
juuri heidän hyvinvointinsa edistämiseen. Toi-
minnassa on myös huomioitava poronhoitajien 
käyttämä kieli, kulttuuri ja toimintaympäristö, 
koska vain siten he itse tulevat ymmärretyksi ja 
pystyvät ymmärtämään auttajan pyrkimyksiä.  

Saamelaisten poronhoitajien sosiaalisen hyvin-
voinnin ja omien vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseksi on tarpeen tarjota heille elämänta-
patietoa, tietoa olemassa olevista palveluista ja 
tukitoimista sekä niiden käyttömahdollisuuk-
sista yksilöllisiin elämäntilanteisiin. Pelkkä tie-
don lisääminen ei kuitenkaan riitä. Lisäksi on 
tuettava heidän vahvuuksiaan oman elämänsä 
hallinnassa järjestämällä konkreettisia osallis-
tumismahdollisuuksia ja aktivointitoimintaa. 
Ennen kaikkea on tarpeen edistää positiivista 
ilmapiiriä ja tukea heitä kokonaisvaltaisesti hy-
vinvoinnin edistämisessä sekä sitä kautta vai-
kuttaa syrjäytymisen ehkäisyyn. 
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7.1. Porosaamelaisten sosiaalista
       hyvinvointia ja terveyttä tukeva
       toimintamalli

Porosaamelaisten sosiaalista hyvinvointia ja ter-
veyttä tukemaan tarvitaan toimintamalli, joka 
koostuu kohdennetuista terveystarkastuksista, 
terveyden seurannasta sekä kulttuurilähtöisistä 
terveydenedistämismenetelmistä. Toiminnan 
täydentämiseksi tarvitaan ammatillisesti ohjat-
tu, hyvinvointia tukeva ja ylläpitävä neuvonta-
järjestelmä sekä vertaistukiverkosto.

MELA:lla on erittäin hyvät www-sivut, joista 
löytyy nopeasti ja selkeästi monenlaista tietoa. 
Porosaamelaisten tarpeisiin olisi kuitenkin rää-
tälöitävä tietoa siinä muodossa, että se saavuttaa 
heidät paremmin. Erityisesti olisi suunnattava 
tietoa nuorille, poronhoidossa aloittaviin hen-
kilöihin ja perheille. esim. poronhoidon amma-
tilliseen koulutukseen olisi sisällytettävä tietoa 
terveyden edistämisestä, MYEL-vakuutuksesta, 
kuntoutuksesta ja muista hyvinvointia tukevis-
ta palveluista ja tukitoimista.

Työterveyshuollon sisältö oli poronhoitajille 
suhteellisen tuntematon käsite, joten olisi kehi-
tettävä nimenomaisesti poronhoitajien tarpei-
siin soveltuvaa markkinointia asiasta. Tervey-
denhoitajille työterveydenhuollon terminologia 
ja käytännöt ovat itsestäänselvyyksiä, mutta po-
ronhoitajille niistä olisi kerrottava ymmärrettä-
västi selkokielellä. Viestinnässä on tärkeää nos-
taa esille, millä tavoin työterveyshuolto toimii 
käytännössä, miten ja kuka tekee sopimuksen ja 
paljonko se maksaa sekä miten työterveyshuolto 
tukee työssä jaksamista ja ehkäisee sairauksia. 

Työterveyshuolto voisi toimia nykyistä parem-
min, mikäli sopimukset voisi tehdä paliskunta 
osakkaittensa osalta ja paliskuntien työhyvin-
vointiyhdyshenkilö (tyhy-yhdyshenkilö) – toi-
mintaa kehitettäisiin tukemaan poronhoitajien 
työhyvinvoinnin edistämistä.

Poronhoitajien sijaisaputoiminnan tarve nousi 
esille monissa yhteyksissä ja sijaisaputoiminta 
olisikin käynnistettävä uudelleen sekä vakinais-
tettava pysyväksi toiminnaksi. Toimintaa olisi 
kuitenkin kehitettävä. Sijaisavun saantiperustei-
ta olisi laajennettava samoihin perusteisiin kuin 
maataloudessa on. Saantiperusteita olisi laajen-

nettava ainakin kuntoutukseen ja äitiyslomaan. 
Sijaisavun tuntimäärä poronhoitajaa kohden on 
ollut 150 h/v ja se on aivan liian alhainen esim. 
tapaturman kohdatessa, jolloin toipuminen ja 
työkyvyttömyys voivat jatkua pitkään. Mikäli 
ne osuvat kiireisimpien porotöiden aikana, si-
jaisavun tarve voi olla jopa kaksinkertainen tun-
timäärä. Ottaen huomioon selvityksessä esille 
nousseet poronhoitajien taloudelliset kysymyk-
set, poronhoitajien sijaisaputoiminnan maksa-
tusjärjestelmän kehittäminen olisi eräs poron-
hoitajien työhyvinvointia tukevista
toimista. Sijaisavun maksatusjärjestelmää olisi  
muutettava siten, että Mela maksaisi
korvauksen suoraan sijaisaputyön tekijälle si-
jaisapua käyttäneen poronhoitajan maksa-
tusta varten toimittamien dokumenttien mu-
kaan.  Tämä järjestelmä joustavoittaisi
toimintaa ja lisäisi poronhoitajien mahdolli-
suuksia sijaisavun käyttöön. 

7.1.1. Räätälöidyt terveystarkastukset
          ja kuntoutuspalvelut

Saamelaiset poronhoitajat ovat kohderyhmä-
nä sellaisia, joita ei saavuteta tavanomaisin 
terveydenhuollon keinoin. Olisi tärkeää,   että 
julkisen tahon toimijat huomioivat jatkossa pa-
remmin saamelaiset poronhoitajat ja kehittävät 
toimintaansa vastaamaan tämän erityisryhmän 
tarpeita. Tämä tarkoittaa käytännössä porosaa-
melaisten tarpeisiin paremmin sopiven  toimin-
tamalli esim. kohdennetut terveystarkastukset  
ja työterveyshuollon viestinnän kehittäminen 
porosaamelaiselle kohderyhmälle. Poronhoita-
jat olisi erityisenä kohderyhmänä sisällytettävä 
terveydenedistämisen toimenpiteiden piiriin.

Poronhoitajille tulisi räätälöidä heille soveltuva 
säännöllisten terveystarkastusten ja seurannan 
käytäntö (vrt. esim. työttömien terveystarkas-
tukset). Jokainen paliskunnan poronhoitaja 
olisi kutsuttava henkilökohtaisesti kohdennet-
tuun terveystarkastukseen määräajoin ja  sii-
hen tulisi liittää myös hammashuolto, kuntou-
tustarpeen arviointi ja kuntoutus. Työkyvyn ja 
terveyden ylläpitämiseksi on lisäksi kehitettävä 
kuntoutustoimintaa, joka soveltuu poronhoita-
jien kulttuuriin ja toimintaympäristöön, ja jon-
ka toimintamuodot tukevat poronhoitotyössä 
jaksamista. Terveysneuvontaa on kehitettävä 
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poronhoitajien kieli ja kulttuuri sekä toiminta-
tavat ja –toimintaympäristö huomioiden.

Poronhoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämiseksi tarvitaan myös erilaisia kannustimia 
ja taloudellisia etuja kuten esim. alennusta va-
kuutusmaksuihin.  Palvelujen toteutus tulisi 
sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen porotöi-
den aikataulujen ja epäsäännöllisten työaikojen 
kanssa. Samalla tulisi kehittää erilaisia etäyhte-
ysmahdollisuuksia liittyen terveyden seuran-
taan, koulutukseen ja neuvontaan. 

7.1.2. Hyvinvointiasiamiestoiminta

Toimeentulo, sosiaaliturva sekä hyvinvointi-
palvelut liittyvät olennaisesti terveyden ja so-
siaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpi-
tämiseen. Palvelujärjestelmä on pirstaleinen 
ja vaikeaselkoinen, mikä edellyttää palvelujen 
käyttäjältä tietoa, ymmärrystä sekä oma-aloit-
teisuutta, palvelujen ja tukien hakemisessa. Sen 
vuoksi on tarpeen kehittää hyvinvointiasia-
miestoimintaa, jonka avulla voidaan parantaa 
poronhoitajien tiedonsaantia sosiaaliturvasta 
ja erilaisista palveluista sekä neuvontaa nii-
den hakemiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa. 
Toiminnan lähtökohtana ovat omakielisyyden 
ohella kulttuurinen ymmärrys ja poroelinkei-
non erityispiirteiden huomioiminen. 

Hyvivointiasiamies- toiminnan tuloksena syn-
tyy porosaamelaisten sosiaalista hyvinvointia 
tukeva toimintamalli, joka koostuu ammatilli-
sesti ohjatusta, hyvinvointia tukevasta ja ylläpi-
tävästä toiminnasta, neuvonnasta ja osaamisen 
vahvistamisesta sekä vertaistukiverkostosta.

Tavoitteena on, että porosaamelaiset arvostavat 
oman hyvinvointinsa ainakin poron hyvinvoin-
nin rinnalle, jopa sen edelle. Hyvinvoinnin mer-
kitys tiedostetaan ja se nousee merkittäväksi 
asiaksi porosaamelaisten keskuudessa. Siitä voi-
daan puhua ja sitä pidetään tärkeänä työnjak-
samisen suhteen. Lisäksi työn turvallisuusasiat 
tiedostetaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan 
kiinnitetään huomiota. Syntyy varmuutta koh-
data mahdollisten uhkatekijät ja etsiä toimivia 
ratkaisumalleja niistä selviytymiseksi. 

Hyvinvointityöpajojen ja muiden tilaisuuksien 
avulla luodaan ammatillisesti ohjattu vertaistu-
kiverkosto poronhoitajaperheille. Sekä yksilöl-
lisillä että yhteisöllisillä toiminta-menetelmillä 
toteutetaan saamenkielinen ja nimenomaisesti 
saamelaisille poronhoitajille suunnattu hyvin-
vointia tukeva neuvonta ja tuki toimivien mal-
lien etsimiseen erilaisissa ongelmatilanteissa. 
Toimintatapa rakennetaan yhdessä kohderyh-
män kanssa. Vertaisverkoston ylläpitämisessä 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös 
internet-pohjaisia palveluja. 

7.2. Vaikuttaminen poronhoitajien
       tulotason paranemiseen

Ottaen huomioon poronhoitajien alhaisen tulo-
tason ja elinkeinon korkeat tuotantokustannuk-
set sekä tulojen epäsäännöllisyyden, on kaikella 
taloussuunnittelulla ja tulojen ennakoimisella 
erittäin paljon merkitystä arjen sujuvuudessa ja 
työn mielekkyydessä ja myös yhdenvertaisuu-
den toteutumisessa. 

Poronhoitajien tueksi olisi aiemmin mainitun 
hyvinvointiasiamies-toiminnan yhteyteen si-
sällytettävä  myös  talousneuvontaa. MMM:n 
hallinnonalalta maksettavan eloporotuen ja 
suurpetojen aiheuttamien vahingonkorvausten 
maksuille olisi määrättävä vakituiset maksu-
päivät, jolloin ne osaltaan helpottaisivat poro-
nomistajan talouden suunnittelua ja  estäisivät 
lisäkulujen syntymistä mm. lainanlyhennysten 
viivästyskoroissa.

Alati kasvavat petomäärät aiheuttavat merkittä-
vän osan yksittäisen poronhoitajan kuluista, jo-
ten ko. kulujen vähentäminen vaatisi erityisiä ja 
laajempia toimenpiteitä  valtiovallalta. Samalla 
olisi kehitettävä poronhoidon tukijärjestelmää 
siten, että tuen perusteena olisi poronhoitotyö, 
jolloin se mm. edistäisi nuorten osallisuutta ja 
osallistumista poronhoitoon ja mahdollisuuk-
sia saada poronhoidosta toimeentulonsa. Näillä 
toimenpiteillä olisi laajasti merkitystä poronhoi-
tajien hyvinvoinnin tukemisessa ja elinkeinon 
jatkuvuudessa.
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7.3.  Tiedon tuotanto ja menetelmien
        kehittäminen 

Laaja-alaisena, yleisenä tavoitteena on, että 
porosaamelaisten hyvinvointiin liittyvät asiat 
nousevat keskusteluun laajemmin Suomessa, 
Pohjoismaissa ja muissa “poronhoitomaissa”, 
tietoisuus erityiskysymyksistä leviää ja po-
rosaamelaisten terveyttä sekä elinoloja koskeva 
tutkimustoiminta saadaan käyntiin.   
Erityisesti tarvitaan tutkimustietoa poronhoi-
tajien työperäisistä sairauksista. Tuki- ja liikun-
taelinsairaudet ovat lisääntyneet liittyen moot-
toriajoneuvojen käyttöön sekä poronhoidon 
kausiluonteisiin, fyysisesti kuormittaviin työ-
huippuihin. Vastaavasti kuolemaan johtavien ja 
vammauttavien tapaturmien määrät ovat lisään-
tyneet viime vuos kymmeninä. (Magga & Heikkilä 
2010.)                                                                                                                                                                                                                                                

Oman huolenaiheensa muodostavat henkisen 
hyvinvoinnin ongelmat, jotka näkyvät mm. 
lisääntyneinä mielenterveys- ja päihderiip-
puvuusongelmina. Näiden palvelujen toteut-
tamiseen tulisikin ehdottomasti saada saamen-
kielentaitoista henkilökuntaa.  Suomessa ei ole 
erikseen tutkittu poronhoitajien psyykkisen 
kuormittavuuden syitä, mutta poronhoitaji-
en parissa tehtyjen kyselyjen kautta esille ovat 
nousseet poronhoitajien matala tulotaso, poroja 
uhkaavat tekijät sekä poronhoidon negatiivinen 
julkisuus ja poronhoitajien vaikutusmahdolli-
suuksien heikkous. 

Lisäksi saamelaisten terveystilassa laajemmin 
tapahtuneet, huolestuttavat kehityspiirteet kos-
kettavat poronhoitajiakin. Elintapojen nopean 
muutoksen myötä ns. elintasosairauksien on 
todettu yleistyneen saamelaisten keskuudessa. 
Saamelaisväestön sairastavuus on perinteisesti 
ollut alhaisempaa kuin Suomen valtaväestön. 
Ennen kaikkea saamelaismiesten tautikuollei-
suus on tähän asti ollut merkittävästi alhaisem-
malla tasolla kuin valtaväestön. Syinä tähän on 
pidetty saamelaisten ravitsemustottumuksia, 
johon on kuulunut paljon poronlihaa ja kalaa, 
fyysisesti aktiivista elämäntapaa ja geeniperi-
mää. (Hassler & Soininen & Sjölander & Pukka-
la 2008, Soininen & Pukkala 2008, Eriksen 2012).

Saamelaisten terveydentilanteesta ei ole saa-
tavilla kattavaa, ajantasaista tutkimustietoa. 

Suomen tilastollisen seurannan mukaan (THL 
Sotkanet 2012, Kelan Terveyspuntari 2012) saa-
melaisalueen kuntien väestön suurimmat terve-
yttä koskevat huolenaiheet liittyvät diabeteksen 
ja astman määrien lisääntymiseen, miesten ta-
paturmien määrään kasvuun ja jonkin verran 
kohonneisiin naisten sydänsairauksien määriin. 
Lisäksi mielenterveys- ja riippuvuusongelmien 
määrät ovat paikoin kohonneet.

Perinteisen elämäntavan, ravinnon, liikunnan 
ja vahvan kulttuurisen identiteetin on todettu 
suojaavan saamelaisia monilta kansantaudeilta 
kuten syövältä sekä sydän- ja verisuonisaira-
uksilta. Tulisikin selvittää miten elämäntavan 
ja ruokavalion nopeat muutokset näkyvät saa-
melaisten terveydentilassa. Tiedon tuotantoon 
tulee kehittää uudenlaisia, osallistavia terveys-
tutkimus-menetelmiä sekä saamelaisille poron-
hoitajille soviteltuja, kulttuuriset erityispiirteet 
huomioon ottavia terveydenedistämismenetel-
miä.

Lopuksi tarvitaan tietoa poronhoidon ja syrjäy-
tymisen välisistä yhteyksistä. Poronhoito ylläpi-
tää alkuperäiskansojen yhteisöllisiä rakenteita 
ja käytäntöjä sekä sitä kautta lisää heidän osal-
lisuuttaan ja vähentää syrjäytymisriskiä. Tulisi 
selvittää tarkemmin mitkä prosessit tuottavat 
syrjäytymistä poronhoidosta ja miten yhteis-
kunnallisissa sekä elinkeinollisissa ohjaus- ja tu-
kitoimissa voidaan paremmin huomioida nämä 
seikat ja pyrkiä torjumaan syrjäytymistä.

            
Liitteet: Haastattelulomake
  Puheenvuoro Maailman porokan-
  sojen unionin konferenssissa
  saameksi ja suomeksi
  WRHC5 julkilausuma
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Haastattelukysymykset:          LIITE 1
 
VEAJAN BURES BOAZODOALUS   

Tässä on tarkoitus selvittää, 
	 •	millaiset	asiat	vaikuttavat	porohoitajien	työturvallisuuteen	ja		työhyvinvointiin	
	 •	tarvitseeko	ja	saako	elinkeinonharjoittaja	tukea	työhyvinvointiin	liittyvissä	asioissa	
	 •	millä	tavalla	tukea	tulisi	järjestää.	

1. Taustatiedot;
1.nainen	 	 2.mies,		 	
Syntymävuosi:	
Paliskunta:
Oletko	MYEL-vakuutettu:	

2. Millaiset asiat vaikuttavat poronhoitajien työturvallisuuteen ja  -hyvinvointiin 
Muital	mat	áššit	du	mielas	gullet	buresveadjimii	ja	bargodorvvolašvuhtii	du	barggus

Kun	olet	poronhoitotöissä:	ympäriajamassa,	kokoamassa,	erotuksessa,	vasanmerkityksessä,
nylkemässä,	aitatöissä	jne:	

-	kerro	millaiset	asiat	ovat	tärkeitä	työturvallisuuteen	kannalta	
-	kerro	millaiset	asiat	ovat	tärkeitä	sinun	työssä	jaksamisen	kannalta
-	Millaisia	huolenaiheita	sinulla	on	oman	jaksamisen	kannalta?
-	Millaiset	asiat	ovat	voimavaroja	työssäsi?

3. Tarvitseeko ja saako poronhoitaja tukea työhyvinvointiin liittyvissä asioissa 

Leago	dus	bargodearvvasvuođa	soahpamus	juogo	gieldda	bargodearvvasvuođain	dehege	MedInarin?
-	Onko	sinulla	työterveyshuoltosopimusta?	

Kyllä		 	 	 	 Ei	/	jos	ei,	niin	miksei

Jos	kyllä;		Miten	hyödynnät	työterveyshuoltoa	työssä	jaksamisessa

Jos/kun	olet	tarvinnut	apua/tukea/neuvoja	omaan	jaksamiseesi	liittyvissä	kysymyksissä,	
-	mistä/keneltä	olet	kysynyt?	(	työterveyshuollosta,	terveyskeskuksesta,	muualta)	
-	Missä	tilanteessa	/	milloin	tarvitsisit		tukitoimia
-	Missä	tilanteessa	käyttäisit	erilaista	apua?

4. Millainen toimintamalli tukisi sinua ja kenen vastuulla pitäisi olla ko. asioiden koordinointi

Poronhoitajan	työ	on	haastavaa	ja	työssä	jaksamiseksi	voi	tarvita	apua.	Millaisiin	asioihin	tarvitsisit/
pyytäisit	tukea,	neuvoa,	apua	joltakin	taholla?	

Oletko	pyytänyt?	Miltä	taholta?

Millaisiin	asioihin	ja	millä	tavalla		poronhoitajien	työhyvinvointia	tukevaa	toimintaa	olisi	järjestettävä?
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             LIITE 2

SámiSoster	rs	 	 	 	 	 	 	 Maailman	porokansojen	unionin	5:s	
Suoma	Boazosamit	rs		 	 	 	 	 konferenssi	Genhe,	Kiina	25.-28.7.2013
Ulla	Maarit	Magga
poronhoitaja
sairaanhoitaja,	luokanopettaja	 	 	

Magga,	Ulla	Maarit	&	Magga,	Ristenrauna	&	Heikkilä,	Lydia:

Poronhoitajien terveys

Tämä	puheenvuoro	perustuu	poronhoidon	pitkäaikaisiin	asiantuntijanäkemyksiin	ja	SámiSoster	ry:n	
(Saamelaisten	sosiaali-	ja	terveysyhdistyksen)	kehittämishankkeissa	saatuihin	kokemuksiin	ja	tuloksiin.
Poron	ravitsemusta	ja	elintoimintoja	sekä	sairauksia	on	tutkittu	biologisesta	näkökulmasta	jo	vuosikym-
meniä	eri	puolilla	maailmaa.	Samoin	on	tutkittu	porojen	elinympäristöjä	ja	laidunnusta	sekä	niissä	mm.	
ilmastonmuutoksen	seurauksena	tapahtuneita	muutoksia.	Myös	poronhoidossa	puhuttuja	kieliä,	kult-
tuuria	ja	perinteisiä	tapoja	on	kartoitettu	eri	puolella	poronhoitoaluetta.	Mutta	poroelinkeinonharjoit-
tajien	terveyteen	ja	hyvinvointiin	liittyviä	tutkimuksia	on	tehty	kovin	vähän.	Kuitenkin	ihminen,	jonka	
tehtävänä	on	huolehtia	poroista,	ja	joka	saa	elantonsa	poronhoidosta,	on	poronhoidon	tärkein	työväline.	
Hänen	terveytensä	ja	hyvinvointinsa	ovatkin	ensiarvoisen	tärkeitä,	ja	niihin	tulisi	kiinnittää	entistä	enem-
män	huomiota.	
Onkin	ilahduttava	asia,	että	maailman	porokansojen	unionin	konferenssissa	nostetaan	tänä	vuonna	kes-
kustelun	kohteeksi	poronhoitajien	terveyteen	liittyvät	kysymykset.	

2.  Poronhoitajien elämänpiirin ja poronhoitotyön erityispiirteet

Poronhoidolla	on	keskeinen	merkitys	saamelaisperheiden	toimeentulossa.	Se	toimii	myös	sosiaalisen	
kanssakäymisen	perustana.	Poronhoito	on	tärkeä	kulttuurinen	voimavara,	jonka	toimintaedellytysten	
turvaaminen	vahvistaa	merkittävällä	tavalla	porosaamelaisten	laaja-alaista	hyvinvointia.	Tämän	päivän	
poronhoitajat	kokevat	kuitenkin	työssään	ja	elämässään	monia	vakavia	ongelmia,	joiden	ratkaisemiseksi	
tarvitaan	erityistoimia.	
Poronhoidon	harjoittamistavat	ja	vuosittaisten	poronhoitotöiden,	kuten	vasanmerkitysten	ja	poroero-
tusten	ajankohdat	vaihtelevat	eri	paliskuntien	kesken	paljonkin.	Paimentolaisporonhoidossa	ympäristö	
määrittää	toimintatapoja.	Poronhoitotöitä	tehdään	laajoilla	alueilla	maastossa.	Talvella	liikutaan	moot-
torikelkoilla	ja	lumettomana	aikana	maastomönkijöillä.	Käytännön	poronhoitotöitä	ovat	mm.	porojen	
kokoaminen,	merkitseminen,	lukeminen,	erottaminen,	paimentaminen,	teurastaminen,	kuljettaminen	
laitumelta	tarhaan,	aitojen	rakentaminen	ja	korjaus,	petovahinkojen	etsiminen,	pedontorjuntatoimet	
sekä	viljelysvahinkojen	estäminen.	Lisäksi	viime	vuosina	porojen	talvinen	lisäruokinta	on	tullut	yhä	
merkittävämmäksi	ja	sitovammaksi	työksi	suuressa	osassa	poronhoitoaluetta.	Porojen	maastoruokinta	on	
yleisempää	poronhoitoalueen	pohjoisissa	paliskunnissa,	kun	taas	tarharuokinta	on	yleisempää	eteläisissä	
paliskunnissa.	Työmäärältään	suurimpia	jaksoja	ovat	vasanmerkintä	ja	poroerotukset.
Poronhoidon	rakenne	on	muuttunut	voimakkaasti	kahden	viime	vuosikymmenen	aikana.	Poronomista-
jien	määrä	on	laskenut	voimakkaasti	ja	samalla	poronomistajakohtainen	lukuporojen	määrä	on	kasva-
nut.	Rakennekehityksen	seurauksena	poronhoitajan	työmäärä	on	kasvanut	ja	keski-ikä	kohonnut.	Tämä	
asettaa	entistä	suurempia	fyysisiä	vaatimuksia	työssä	selviytymiselle	ja	työkyvyn	ylläpitämiselle.	(STM:n	
selvityksiä	2009:35)
Poronhoitotyön	tärkeimmiksi	terveyttä	uhkaavaksi	tekijöiksi	ovat	nousseet	vaativien	työskentelyolo-
suhteiden	aiheuttamien	rasitusvammojen,	työtapaturmien	ja	muiden	työperäisten	sairauksien	lisäksi,	
poronhoitajien	epäterveelliset	ruokailutottumukset,	vähäinen	ja	yksipuolinen	liikunta	sekä	henkinen	
kuormitus.	(Daerga	&	Edin-Liljegren	&	Sjölander	2008;	Sjölander	2011;	Faurie	2011).	Psyykkinen	hyvin-
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vointi	ja	stressi	ovat	nousseet	esille	hyvin	usein	poronhoitajien	kanssa	käydyissä	keskusteluissa.	Varsinkin	
nuoret	poronhoitajat	kokevat	vaikeaksi	kohdata	elinkeinonharjoittamiseen	ja	elämäntilanteeseensa	
liittyviä	monialaisia	haasteita.	(Magga	&	Heikkilä	2010;	RMagga	2010;	Magga	&	Heikkilä	2013).			Lisäksi	
poronhoitajien	puolisoiden	stressikuormituksen	on	todettu	olevan	suuri,	heidän	yrittäessä	selviytyä	
perinteisen	elinkeinonharjoittamisen	ja	palkkatyön	vaatimuksista	(Kaiser	&	Salander-Renberg	&	Sjölander	
&	Edin-Liljegren	&	Jacobsson,	2009).		Suomessa	ei	ole	tutkittu	poronhoitajien	psyykkisen	kuormittavu-
uden	syitä,	mutta	vuosina	2012-13	toteutetun	Veaján	bures	boazodoalus	-selvityksen	kautta	esille	ovat	
nousseet	poronhoitajien	matala	tulotaso,	poroja	uhkaavat	tekijät,	poronhoidon	negatiivinen	julkisuus	
ja	poronhoitajien	vaikutusmahdollisuuksien	heikkous	(Magga	&	Heikkilä	2013).	Oma-aloitteista	avun	ja	
tuen	hakemista	on	arvioitu	hankaloittavan	muun	muassa	se,	että	työtapaturmia	ei	useinkaan	pidetä	po-
ronhoitajien	keskuudessa	huomionarvoisena	asiana,	ja	tapaturmia	saatetaan	vähätellä	ammattiylpeyden	
tai	miehisyyden	korostamisen	vuoksi	(Eskola	&	Pekkarinen,	2005).	
Poronhoitajat	ovat	jääneet	monessa	suhteessa	hyvinvoinnin-	ja	terveyden	edistämistyön	ulkopuolelle.	Se	
johtuu	useastakin	eri	syystä.	He	ovat	suhteellisen	vähäinen	joukko,	joiden	elämänpiiri	ja	työ	on	sidottu	
luonnonolosuhteisiin,	porojen	vuodenkierron	mukaiseen	rytmiin	ja	epäsäännöllisiin	työaikoihin.	Heitä	on	
vaikea	saavuttaa	julkisen	palvelujärjestelmän	mahdollisuuksin	ja	keinoin.	Heillä	ei	monesti	ole	riittävästi	
tietoa	yhteiskunnan	tarjoamista	palveluista	ja	tukitoimista,	eikä	sen	vuoksi	riittäviä	mahdollisuuksia	tai	
taitoa	hyödyntää	niitä.	Toisaalta	tarjolla	olevat	palvelumuodot	eivät	kaikin	osin	sovellu	heidän	tarpeisi-
insa.	Poronhoitajat	eivät	useinkaan	koe	hyötyvänsä	olemassa	olevista	palveluista	ja	tukitoimista.	Kyse	
on	myös	asenteista,	sillä	poronhoitajilla	on	vain	vähän	tottumusta	hakea	tukea	muuhun	kuin	poroihin	ja	
porojen	hyvinvointiin	liittyvissä	asioissa.	Huomionarvoinen	asia	on	myös	se,	ettei	saamelaiskulttuurissa	
perinteisesti	ole	terveyden	edistämisen	perinteitä.	(Magga	&	Heikkilä	2010,	Pohjola	&	Valkonen	2012,	
Heikkilä	&	Laiti-Hedemäki	&	Pohjola	2013.)	

3. Kehittämistarpeet

Edellä	kuvatuista	syistä	johtuen	on	tarpeen	räätälöidä	tuki-	ja	auttamistoimia	niin,	että	ne	paremmin	
saavuttavat	poronhoitajat	ja	soveltuvat	juuri	heidän	hyvinvointinsa	edistämiseen.	Toiminnassa	on	myös	
huomioitava	poronhoitajien	käyttämä	kieli,	kulttuuri	ja	toimintaympäristö,	koska	vain	siten	he	itse	tulevat	
ymmärretyksi	ja	pystyvät	ymmärtämään	auttajan	pyrkimyksiä.		
Saamelaisten	poronhoitajien	sosiaalisen	hyvinvoinnin	ja	omien	vaikutusmahdollisuuksien	lisäämiseksi	on	
tarpeen	tarjota	heille	elämäntapatietoa,	tietoa	olemassa	olevista	palveluista	ja	tukitoimista	sekä	niiden	
käyttömahdollisuuksista	yksilöllisiin	elämäntilanteisiin.	Pelkkä	tiedon	lisääminen	ei	kuitenkaan	riitä.	Lisäk-
si	on	tuettava	heidän	vahvuuksiaan	oman	elämänsä	hallinnassa	järjestämällä	konkreettisia	osallistumis-
mahdollisuuksia	ja	aktivointitoimintaa.	Ennen	kaikkea	on	tarpeen	edistää	positiivista	ilmapiiriä	ja	tukea	
heitä	kokonaisvaltaisesti	hyvinvoinnin	edistämisessä	sekä	sitä	kautta	vaikuttaa	syrjäytymisen	ehkäisyyn.	

4. Porosaamelaisten sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä tukeva toimintamalli

Porosaamelaisten	sosiaalista	hyvinvointia	ja	terveyttä	tukemaan	tarvitaan	uusi	toimintamalli,	joka	koos-
tuu	kohdennetuista	terveystarkastuksista,	terveyden	seurannasta	sekä	kulttuurilähtöisistä	terveydenedis-
tämismenetelmistä.	Toiminnan	täydentämiseksi	tarvitaan	ammatillisesti	ohjattu,	hyvinvointia	tukeva	ja	
ylläpitävä	neuvontajärjestelmä	sekä	vertaistukiverkosto.

4.1.  Räätälöidyt terveystarkastukset ja kuntoutuspalvelut

Suomessa	on	hyvin	toimiva	lakisääteinen	työterveyshuolto.	Se	ei	kuitenkaan	kata	poroelinkeinonhar-
joittajia.	Heillä	on	oikeus	liittyä	työterveydenhuoltoon,	muttei	lakisääteistä	velvollisuutta	kuulua	siihen.	
Taloudellisista	ym.	syistä	johtuen	suurin	osa	poronhoitajista	on	tällä	hetkellä	työterveyshuollon	ulkopu-
olella.
Työterveydenhuollon	yhteyteen	tulisi	räätälöidä	poronhoitajien	tarpeisiin	paremmin	soveltuva	säännöl-
listen	terveystarkastusten	ja	seurannan	käytäntö.	Kohdennettuihin	terveystarkastuksiin	tulisi	liittää	myös	
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hammashuolto,	kuntoutustarpeen	arviointi	ja	kuntoutus.	Työkyvyn	ja	terveyden	ylläpitämiseksi	on	lisäksi	
kehitettävä	kuntoutustoimintaa,	joka	soveltuu	poronhoitajien	kulttuuriin	ja	toimintaympäristöön,	ja	
jonka	toimintamuodot	tukevat	poronhoitotyössä	jaksamista.	
Poronhoitajien	terveyden	ja	hyvinvoinnin	edistämiseksi	tarvitaan	myös	erilaisia	kannustimia	ja	taloudel-
lisia	etuja	kuten	esim.	alennusta	vakuutusmaksuista	(MYEL-maksut).
Palvelujen	toteutus	tulisi	sovittaa	mahdollisimman	hyvin	yhteen	porotöiden	aikataulujen	ja	epäsäännölli-
set	työaikojen	kanssa.	Samalla	tulisi	kehittää	erilaisia	etäyhteysmahdollisuuksia	liittyen	terveyden	seuran-
taan,	koulutukseen	ja	neuvontaan.	

4.2. Hyvinvointiasiamiestoiminta

Toimeentulo,	sosiaaliturva	sekä	hyvinvointipalvelut	liittyvät	olennaisesti	terveyden	ja	sosiaalisen	hyvin-
voinnin	edistämiseen	ja	ylläpitämiseen.	Palvelujärjestelmä	on	pirstaleinen	ja	vaikeaselkoinen,	mikä	edel-
lyttää	palvelujen	käyttäjältä	tietoa,	ymmärrystä	sekä	oma-aloitteisuutta,	palvelujen	ja	tukien	hakemises-
sa.	Sen	vuoksi	on	tarpeen	kehittää	hyvinvointiasiamiestoimintaa,	jonka	avulla	voidaan	parantaa	
poronhoitajien	tiedonsaantia	sosiaaliturvasta	ja	erilaisista	palveluista	sekä	neuvontaa	niiden	hakemiseen	
ja	käyttöön	liittyvissä	asioissa.	Toiminnan	lähtökohtana	ovat	omakielisyyden	ohella	kulttuurinen	ymmär-
rys	ja	poroelinkeinon	erityispiirteiden	huomioiminen.	

4.3. Tiedon tuotanto ja menetelmien kehittäminen 

Laaja-alaisena,	yleisenä	tavoitteena	on,	että	porosaamelaisten	hyvinvointiin	liittyvät	asiat	nousevat	
keskusteluun	laajemmin	Suomessa,	Pohjoismaissa	ja	muissa	“poronhoitomaissa”,	tietoisuus	erityiskysy-
myksistä	leviää	ja	porosaamelaisten	terveyttä	sekä	elinoloja	koskeva	tutkimustoiminta	saadaan	käyntiin.			
Erityisesti	tarvitaan	tutkimustietoa	poronhoitajien	työperäisistä	sairauksista.	Tuki-	ja	liikuntaelinsairaudet	
ovat	lisääntyneet	liittyen	moottoriajoneuvojen	käyttöön	sekä	poronhoidon	kausiluonteisiin,	fyysisesti	
kuormittaviin	työhuippuihin.	Vastaavasti	kuolemaan	johtavien	ja	vammauttavien	tapaturmien	määrät	
ovat	lisääntyneet	viime	vuosikymmeninä.	(Magga	&	Heikkilä	2010)
   
Oman	huolenaiheensa	muodostavat	henkisen	hyvinvoinnin	ongelmat,	jotka	näkyvät	mm.	lisääntyneinä	
mielenterveys-	ja	päihderiippuvuusongelmina.	Näiden	palvelujen	toteuttamiseen	tulisikin	ehdottomasti	
saada	saamenkielentaitoista	henkilökuntaa.		Suomessa	ei	ole	erikseen	tutkittu	poronhoitajien	psyykkisen	
kuormittavuuden	syitä,	mutta	poronhoitajien	parissa	tehtyjen	kyselyjen	kautta	esille	ovat	nousseet	po-
ronhoitajien	matala	tulotaso,	poroja	uhkaavat	tekijät	sekä	poronhoidon	negatiivinen	julkisuus	ja	poron-
hoitajien	vaikutusmahdollisuuksien	heikkous.	(Magga	&	Heikkilä	2013.)
Lisäksi	saamelaisten	terveystilassa	laajemmin	tapahtuneet,	huolestuttavat	kehityspiirteet	koskettavat	
poronhoitajiakin.	Elintapojen	nopean	muutoksen	myötä	ns.	elintasosairauksien	on	todettu	yleistyneen	
saamelaisten	keskuudessa.	Saamelaisväestön	sairastavuus	on	perinteisesti	ollut	alhaisempaa	kuin	
Suomen	valtaväestön.	Ennen	kaikkea	saamelaismiesten	tautikuolleisuus	on	tähän	asti	ollut	merkittävästi	
alhaisemmalla	tasolla	kuin	valtaväestön.	Syinä	tähän	on	pidetty	saamelaisten	ravitsemustottumuksia,	
johon	on	kuulunut	paljon	poronlihaa	ja	kalaa,	fyysisesti	aktiivista	elämäntapaa	ja	geeniperimää.	(Hassler	
&	Soininen	&	Sjölander	&	Pukkala	2008,	Soininen	&	Pukkala	2008,	Eriksen	2012).
Saamelaisten	terveydentilanteesta	ei	ole	saatavilla	kattavaa,	ajantasaista	tutkimustietoa.	Suomen	tilas-
tollisen	seurannan	mukaan	(THL	Sotkanet	2012,	Kelan	Terveyspuntari	2012)	saamelaisalueen	kuntien	
väestön	suurimmat	terveyttä	koskevat	huolenaiheet	liittyvät	diabeteksen	ja	astman	määrien	lisäänty-
miseen,	miesten	tapaturmien	määrään	kasvuun	ja	jonkin	verran	kohonneisiin	naisten	sydänsairauksien	
määriin.	Lisäksi	mielenterveys-	ja	riippuvuusongelmien	määrät	ovat	paikoin	kohonneet.
Perinteisen	elämäntavan,	ravinnon,	liikunnan	ja	vahvan	kulttuurisen	identiteetin	on	todettu	suojaavan	
saamelaisia	monilta	kansantaudeilta	kuten	syövältä	sekä	sydän-	ja	verisuonisairauksilta.	Tulisikin	selvittää	
miten	elämäntavan	ja	ruokavalion	nopeat	muutokset	näkyvät	saamelaisten	terveydentilassa.
Tiedon	tuotantoon	tulee	kehittää	uudenlaisia,	osallistavia	terveystutkimus-menetelmiä	sekä	saamelaisille	
poronhoitajille	soviteltuja,	kulttuuriset	erityispiirteet	huomioon	ottavia	terveydenedistämismenetelmiä.
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Lopuksi	tarvitaan	tietoa	poronhoidon	ja	syrjäytymisen	välisistä	yhteyksistä.	Poronhoito	ylläpitää	alku-
peräiskansojen	yhteisöllisiä	rakenteita	ja	käytäntöjä	sekä	sitä	kautta	lisää	heidän	osallisuuttaan	ja	
vähentää	syrjäytymisriskiä.	Tulisi	selvittää	tarkemmin	mitkä	prosessit	tuottavat	syrjäytymistä	poronhoi-
dosta	ja	miten	yhteiskunnallisissa	sekä	elinkeinollisissa	ohjaus-	ja	tukitoimissa	voidaan	paremmin	huo-
mioida	nämä	seikat	ja	pyrkiä	torjumaan	syrjäytymistä.
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             Liite 3 

SámiSoster	rs			 	 	 	 	 Máilmmi	boazoálbmogiid	Suoma	Boazosámit	rs	 	
uniovnna	5.	konferánsa	Ulla	Maarit	Magga	 	 Genhe,	Kiinná	25-	boazodoalli	28.7.2013
buohccedivššár,	luohkáoahpaheaddji
    
 

Magga,	Ulla	Maarit	&	Magga,	Ristenrauna	&	Heikkilä,	Lydia:

Boazodoalli dearvvasvuohta 

Dát	sáhkavuorru	vuođđuduvvá	boazodoalu	guhkesáigásaš	áššedovdiid	oainnuide	ja	SámiSoster	rs	
(Sápmelaččaid	sosiála-	ja	dearvvasvuohtasearvi)	ovddidanprošeavttain	ovdanboahtán	vásáhusaide	ja	
bohtosiidda.
Bohcco	biebmodili	ja	eallindoaimmaid	sihke	buozalmasvuođaid	leat	dutkan	biologalaš	oainnus	jo	
logijagiid	sierra	guovlluin	máilmmis.	Seamma	ládje	lea	dutkojuvvon	bohcco	eallinbiras	ja	guođoheapmi	
sihke	dain	ee.	dálkkádatrievdama	čuovvumuššan	šaddan	nuppástusat.	Maiddái	boazodoalus	hubmon	
gielaid,	kultuvrraid	ja	árbevirolaš	dábiid	leat	gárten	birra	boazodoalloguovllu.	Muhto	boazoolbmuid	
dearvvasvuhtii	ja	buresveadjimii	gullevaš	dutkamušat	leat	dahkkon	hui	unnán.	Goitge	olmmoš,	
gean	bargun	lea	fuolahit	bohccuin,	ja	gii	oažžu	ealáhusas	boazodoalus,	lea	boazodoalu	deháleamos	
bargoreaidu.	Su	dearvvasvuohta	ja	buresveadjin	lea	earenoamáš	dehálaš,	ja	dasa	galggašii	giddet	ain	
eanet	fuomášumi.
Leage	illudahtti,	ahte	máilmmi	boazoálbmogiid	uniovnna	konferánssas	loktejuvvojit	dán	jagi	
ságastallamii	boazodolliid	dearvvasvuhtii	gullevaš	áššit.

2. Boazodolliid eallinbirrasa ja boazobarggu earenoamášvuođat

Boazodoalus	lea	guovddáš	mearkkašupmi	sámebearrašiid	birgenlágis.	Boazodoallu	lea	guovddážis	ja	
vuođđun	maiddái	sosiálalaš	oktavuođaide.	Boazodoallu	lea	dehálaš	kultuvrralaš	fápmoguoddi,	man	
doaibmaneavttuid	dorvvasteapmi	nanne	mearkkašahtti	ládje	boazoolbmuid	ollislaš	buresveadjima.	Otná	
beaivvi	boazodoallit	vásihit	barggustis	ja	eallimisttis	máŋggaid	duođalaš	váttisvuođaid,	maid	čoavdimii	
dárbbašuvvojit	earenoamáš	doaimmat.
Boazodoalu	bargovuogit	ja	jahkásaš	boazobarggut,	dego	miessemearkumiid	ja	rátkimiid	áiggit	
molsašuvvet	bálgosiid	mielde	olunai.	Guođoheaddji	boazodoalus	biras	mearrida	doaibmanvugiid.	
Boazobarggut	dahkkojuvvojit	viiddes	guovllus	duoddaris	ja	mehciin.	Dálvet	johtit	skuhteriiguin	ja	
bievlan	njealljejuvllagiin.	Árgabeaivvi	boazobarggut	leat	ee.	bohccuid	čohkken,	mearkun,	bigálastin/
lohkan,	rátkin,	guođoheapmi,	njuovvan,	fievrrideapmi	guođohanbáikkis	gárdái,	áiddiid	huksen	ja	divvun,	
spirevahágiid	ohcan,	spirevahágiid	eastadeapmi	ja	niitovahágiid	eastadeapmi.	Dasa	lassin	maŋimus	
jagiin	bohccuid	lassebiebman	dálveáigge	lea	šaddan	ain	dehálaččabun	ja	čadni	bargun	stuora	oasis	
boazodoalloguovllu.	Bohccuid	biebman	duoddarii	lea	dábáleabbo	lulit	bálgosiin.	Bargonoađi	dáfus	
losimus	barggut	leat	miessemearkun	ja	rátkimat.
Boazobargu	lea	rievdan	garrasit	guovtti	maŋimus	logijagi	áigge.	Boazoeaiggádiid	mearri	lea	njiedjan	
olu	ja	seamma	áigge	ovttaskas	boazolbmo	lohkobohccuid	mearri	fas	lea	sturron.	Dán	ovdáneami	
čuovvumuššan	boazobargi	bargomearri	lea	sturron	ja	gaskaahki	loktanan.	Dát	dagaha	ain	stuorit	fysalaš	
gáibádusaid	barggus	birgemii	ja	bargonávccaid	bajásdoallamii.	(STM:a	čielggadusat	2009:35)
Boazobarggu	deháleamos	dervvasvuođa	uhkideaddji	dahkkin	leat	šaddan	gáibideaddji	
bargodilálašvuođaid	dagahan	vádduid,	bargolihkohisvuođaid	ja	eará	barggu	dagahan	
buozalmasvuođaid	lassin	boazodolliid	eahpedearvvaslaš	borramušat,	unnánas	ja	ovttalágan	lihkadeapmi	
sihke	psyhkalaš	deaddu	(Daerga	&	Edin-Liljegren	&	Sjölander	2008;	Sjölander	2011;	Faurie	2011).	
Psyhkalaš	buresveadjin	ja	streassa	leat	boahtán	ovdan	hui	dávjá	boazodolliiguin		ságastaladettiin.	
Eandalit	nuorra	boazodolliid	mielas	lea	váttis	deaividit	ealáhusbargui	ja	eallindilálašvuhtii	gullevaš	
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máŋggalágan	hástalusaiguin.	(Magga	&	Heikkilä	2010;	Ristenrauna	Magga	2012;	Magga	&	Heikkilä	2013).		
Dasa	lassin	boazodolliid	beallálaččaid	streassanoađđi	lea	gávnnahuvvon	stuorisin,	go	sii	geahččalit	
vástidit	sihke	árbevirolaš	ealáhusa	ja	bálkábarggu	gáibádusaide		(Kaiser	&	Salander-Renberg	&	Sjölander	
&	Edin-Liljegren	&	Jacobsson,	2009).			Suomas	eai	leat	dutkan	boazodolliid	psyhkalaš	noađi	sivaid,	
muhto	jagiid	2012-13	čađahuvvon	Veaján	bures	boazodoalus	-čielggadeami	vuođul	leat	áššin	badjánan	
baozodolliid	vuollegas	dienasboađut,	bohccuid	uhkideaddji	dahkkit,	boazodoalu	negatiivvalaš	beaggin	
ja	boazodolliid	heajos	váikkuhanvejolašvuođat	(Magga	&	Heikkilä	2013).	Iešráđálaš	veahki	ja	doarjaga	
ohcama	navdit	váttásnuhttit	earret	eará	dan,	ahte	bargolihkohisvuođat	eai	adnojuvvo	nu	stuorra	
áššin	boazodolliid	gaskkas,	ja	dáhpedorpmiid	sáhttet	unnašit	ámmátčeavláivuođa	ja	dievduvuođa	
deattuheami	dihte	(Eskola	&	Pekkarinen,	2005).	
Boazodoallit	leat	máŋgga	dáfus	báhcán	buresveadjin-	ja	dearvvasvuođaovddidanbarggu	olggobeallái.	
Dasa	leat	máŋggat	sierra	sivat.	Boazodoallit	leat	oba	lohkái	unna	jovkkoš,	geaid	eallinbiire	ja	bargu	leat	
čadnojuvvon	luonddudilálašvuođaide,	bohccuid	jahkásaš	rytmii	ja	molsašuddi	bargoáiggiide.	Sin	lea	
váttis	joksat	almmolaš	bálvalanortnega	vejolašvuođaiguin	ja	vugiiguin.	Sis	ii	leat	máŋgii	doarvái	diehtu	
servodaga	fállan	bálvalusain	ja	doarjjadoaimmain,	eaige	dan	dihte	doarvái	vejolašvuođat	dehe	dáiddut	
ávkkástallat	daid.	Nuppe	dáfus	bálvalusfálaldagat	eai	buot	osiin	heive	sin	dárbbuide.	Boazodoallit	
vásihit	dávjá,	ahte	sidjiide	ii	leat	ávki	fállojuvvon	bálválusain	ja	doarjjadoaimmain.	Jearaldat	lea	maiddái	
guottuin,	daningo	boazodolliin	leat	unnán	hárjáneapmi	ohcat	doarjaga	eará	go	bohccuide	ja	bohccuid	
buresveadjimii	gullevaš	áššiin.	Fuomášahttinveara	lea	maiddái	dat,	ahte	sámi	kultuvrii	eai	árbevirolaččat	
gula	dearvvasvuođa	ovddidanbarggu	árbevierut.	(Magga	&	Heikkilä	2010,	Heikkilä	&	Laiti-Hedemäki	&	
Pohjola	2013.)

3. Ovddidandárbbut

Ovdal	namuhuvvon	sivaid	dihte	lea	dárbu	ráhkadit	boazoolbmuide	doarjja-	ja	veahkehandoaimmaid,	
mat	leat	plánejuvvon	dušše	sin	várás	nu,	ahte	dat	jokset	buorebut	boazodolliid	ja	heivejit	justa	sin	
buresveadjima	ovddideapmái.	Doaimmas	ferte	maiddái	váldit	vuhtii	boazodolliid	geavahan	giela,	
kultuvrra	ja	doaibmanbirrasa,	go	dušše	dieinna	lágiin	sii	ieža	ipmirduvvojit	ja	sii	bastet	ipmirdit	
veahkeheaddji	viggamušaid.
Sámi	boazodolliid	sosiálalaš	buiresveadjima	ja	iežaset	váikkuhanvejolašvuođaid	lasiheapmái	lea	
dárbu	fállat	sidjiide	eallindáhpedieđu,	dieđu	dálá	bálvalusain	ja	doarjjadoaimmain	sihke	daid	
geavahanvejolašvuođain	ovttaskas	olbmo	eallindiliin.	Dušše	dieđu	lasiheapmi	ii	goitge	leat	doarvái.	
Dasa	lassin	ferte	doarjut	ja	nannet	sin	nana	beliid	iežaset	eallima	hálddašeamis	lágidemiin	konkrehtalaš	
oassálastinvejolašvuođaid	ja	aktiverendoaimmaid.	Vuosttažettiin	lea	dárbu	ovddidit	positiivvalaš	
dovdduid	ja	dilálašvuođaid	ja	doarjut	sin	oppalaččat	buresveadjima	ovddideamis	ja	dan	bokte	eastadit	
báhcima	servodaga	olggobeallái.

4. Boazosápmelaččaid sosiálalaš buresveadjima ja dearvvasvuođa doarju doaibmanmálle

Lea	dárbu	hábmet	boazosámiid	sosiálalaš	buresveadjima	ja	dearvvasvuođa	doarju	doaibmanmálle,	
masa	gullet	boazodolliide	čujuhuvvon	dearvvasvuohtadutkamušat,	dearvvasvuođa	čuovvun	ja	
bargodearvvasvuođa	gulahallama	ovddideapmi	boazosápmelaš	čuozáhatjovkui.	Doaibmanmálle	
sisttisdoallá	ámmátlaččat	bagadallon,	buresveadjima	doarju	ja	bajásdoalli	doaimma,	rávvema	ja	
máhttima	nannema	sihke	verdásašfierpmádaga.

4.1. Boazobargiide čujuhuvvon dearvvasvuohtadárkkástusat ja veajuiduhttinbálvalusat

Suomas	lea	buorre	ja	bures	doaibmi	ja	láhkii	vuođđuduvvi	bargodearvvasvuohtafuolahus.	Dat	ii	goitge	
govčča	boazodolliid.	Sis	lea	gal	vuoigatvuohta	searvat	bargodearvvasvuohtafuolahussii,	muhto	searvan	
ii	leat	lágain	geatnegahtton.	Earret	eará	ekonomalaš	sivaid	geažil	stuorimus	oassi	boazobargiin	lea	dálá	
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dilis	bargodearvvasvuohtafuolahusa	olggobealde.
Bargodearvvasvuohtafuolahusa	oktavuhtii	galggašii	boazodolliid	várás	hukset	justa	sin	dárbbuid	vuođul	
plánejuvvon	jeavddalaš	dearvvasvuohtadárkkástusaid	ja	čuovvunvuogádaga.	Boazodolliide	čujuhuvvon	
dearvvasvuohtadárkkástusaide	galggašii	laktit	maiddái	bátnedivššu,	veajuiduhttindárbbu	árvvoštallama	
ja	veajuiduhttima.	Bargonávccaid	ja	dearvvasvuođa	bajásdoallamii	galggašii	dasa	lassin	ovddidit	
veajuiduhttindoaimmaid,	mat	heivejit	boazodolliid	kultuvrii	ja	doaibmanbirrasii,	ja	man	doaibmanhámit	
dorjot	veadjima	boazodoallobarggus.	
Boazodolliid	dearvvasvuođa	ja	buresveadjima	ovddideapmái	dárbbašuvvojit	maiddái	sierralágan	
movttiidahttindoaimmat	ja	ekonomalaš	ovddut	dego	omd.	vuoládusat	dáhkádusmávssuin	(MYEL-
mávssut).
	Bálvalusaid	ollašuhttin	galggašii	nu	bures	go	vejolaš	heivehuvvot	oktii	boazobargguid	áigedávvaliid	ja	
molsašuddi	bargoáiggiid	dáfus.	Seammás	galggašii	ovddidit	sierralágan	gáiddusbálvalusvejolašvuođaid,	
mat	gusket	omd.	dearvvasvuođa	čuovvumii,	skuvlemii	ja	rávvemii.

4.2. Buresveadjima áššeolmmošdoaibma

Birgenláhki,	sosiáladorvu	ja	buresveadjinbálvalusat	leat	guovddážis	dearvvasvuođa	ja	sosiálalaš	
buresveadjima	ovddideamis	ja	bajásdoallamis.	Bálvalanvuogádat	lea	bieđggus	ja	máŋgii	eahpečielggas,	
nu	ahte	bálvalusa	geavaheaddjis	gáibiduvvo		diehtu,	ipmárdus	ja	iešdoaimmalašvuohta	bálvalusaid	ja	
doarjagiid	ohcamis.	Dan	dihte	lea	dárbbašlaš	ovddidit	buresveadjima	áššeolmmošdoaimma,	man	vehkiin	
sáhttit	buoridit	boazodolliid	vejolašvuođaid	oažžut	dieđuid	sosiáladorvvus	ja	sierralágan	bálvalusain	
sihke	rávvet	daid	ohcamii	ja	geavaheapmái	guoskevaš	áššiin.	Doaimma	vuolggasadjin	lea	iežasgielat	
bálvalusaid	lassin	kultuvrralaš	ipmárdus	ja	boazoealáhusa	earenoamášvuođaid	vuhtii	váldin.

4.3. Dieđu buvttadeapmi ja bálvalusvugiid gárgeheapmi

Viidát	váikkuheaddji	almmolaš	ulbmilin	lea,	ahte	boazosámiid	buresveadjimii	gullevaš	áššit	
badjánit	ságastallamii	viidát	Suomas,	Davviriikkain	ja	eará	“boazodoalloriikkain”,	diđolašvuohta	
earenoamášgažaldagain	leavvá	ja	boazosámiid	dearvvasvuhtii	ja	ealáhusaide	guoskevaš	
dutkandoaimmat	biddjojuvvojit	johtui.
Earenoamážit	dárbbašit	dutkandieđu	boazdolliid	barggu	dagahan	buozalmasvuođain.	Duvdda-	ja	
lihkadanorgánaid	buozalmasvuođat	leat	lassánan	mohtorfievrruid	geavaheami	geažil	ja	maiddái	dihto	
áigodagain,	maidda	deivet	boazodoalu	fysalaččat	losimus	barggut.																	
Iežas	fuollajoavkun	leat	silolaš	buresveadjima	váttisvuođat,	mat	bohtet	oidnosii	ee.	lassánan	mielladearv
vasvuohtaváttisvuođain	ja	gárrenávnnassorjavašvuođas.	Dáid	bálvalusaid	ollašuhttimii	galggašii	eandalit	
oažžut	sámegielat	bargiid.	Suomas	eai	leat	sierra	dutkan	boazodolliid	psyhkalaš	noađi	sivaid,	muhto	
boazodolliid	gaskkas	čađahuvvon	jearahallamiin	leat	badjánan	dákkár	áššit:	boazodolliid	vuollegis	
dienasboađut,	bohccuid	uhkideaddji	dahkkit,	boazodoalu	negatiivvalaš	beaggin	ja	maiddái	boazodolliid	
heajos	váikkuhanvejolašvuođat.	(Magga	&	Heikkilä	2013.)
Dasa	lassin	sámiid	dervvasvuohtadilis	viidát	dáhpáhuvvan,	fuolastuhtti	sárgosat	guoskkahit	maiddái	
boazodolliid.	Eallinvugiid	jođánis	rievdama	mielde	ng.	eallindáhpebuozalmasvuođat	leat	gávnnahuvvon	
dábálažžan	maiddái	sámiid	gaskkas.	Árbevirolaččat	sámi	álbmot	ii	leat	buohcan	seamma	olu	go	Suoma	
váldoálbmot.	Earenoamážit	sámi	dievdduid	jápminlohku	sierra	dávddaid	geažil	lea	dán	rádjai	leamaš	
mealgat	vuollegit	dásis	go	váldoálbmogis.	Sivvan	dása	leat	adnon	sámiid	borramušdábit,	maidda	lea	
gullan	olu	bohccobiergu	ja	guolli,	fysalaččat	aktiivvalaš	eallinvuohki	ja	genaárbi.	(Hassler	&	Soininen	&	
Sjölander	&	Pukkala	2008,	Soininen	&	Pukkala	2008,	Eriksen	2012).
	Sámiid	dearvvasvuohtadilis	ii	leat	oažžumis	gokčevaš	ja	áiggedási	dutkandiehtu.	Suoma	statistihkalaš	
čuovvumiid	mielde	(THL	Sotkanet	2012,	Kelan	Terveyspuntari	2012)	sámeguovllu	gielddaid	orruid	
stuorimus	dearvvasvuohtafuolat	gusket	diabetesa	ja	ástmá	meriid	lassáneapmái,	dievdduid	
dáhpedorpmiid	meari	stuorrumii	ja	nissoniid	muhtin	veardde	loktanan	váibmobuozalmasvuođaid	
mearrái.	Dasa	lassin	mielladearvvasvuohta-	ja	sorjavašvuohtaváttisvuođaid	mearit	leat	báikkuid	loktánan.
Árbevirolaš	eallinvuohki,	borramušat,	lihkadeapmi	ja	nana	kultuvrralaš	identitehta	leat	
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gávnnahuvvon	suddjet	sámiid	máŋggain	álbmotdávddain	dego	borasdávddas	ja	váibmo-	ja	
varrasuotnabuozalmasvuođain.	Galggašiige	dutkat,	mo	eallinvuogi	ja	borramušdábiid	jođánis	rievdan	
oidno	sámiid	dearvvasvuođas.
Dieđu	buvttadepmái	galgá	ovddidit	ođđalágan,	oassálahtti	dearvvasvuohtadutkanmetodaid	sihke	sámi	
boazodolliide	heivehuvvon,	kultuvrralaš	earenoamášvuođaid	vuhtii	váldi	dearvvasvuođa	ovddideaddji	
vugiid.
Loahpas	dárbbašit	dieđu	boazodoalu	ja	olgguštuvvama,	servodaga	olggobeallái	báhcima	oktavuođain.	
Boazodoallu	bajásdoallá	álgoálbmogiid	searvvušlaš	ráhkadusaid	ja	geavahagaid	ja	dainna	lágiin	lasiha	
sin	oassáluvvama	ja	unnida	olgguštuvvanriskka.	Galggašii	dárkileappot	čielggadit,	mat	proseassaid	
buvttadit	olgguštuvvama	boazodoalus	ja	mo	servodatlaš	ja	ealáhuslaš	bagadallan-	ja	doarjjadoaimmain	
sáhtášii	buorebut	váldit		vuhtii	dáid	áššiid	ja	viggat	ná	eastadit	olgguštuvvama.
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