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Iäkkään elämää Utsjoen vanhus palveluissa
Kaksikielisyys on haaste ja rikkaus
➤	 Utsjoki on pieni, noin 1 300 
asukkaan kaksikielinen kunta Suomen 
päälaella. Kunnan asukkaista reilusti 
puolet on saamenkielisiä ja vanhuksista 
selvä enemmistö puhuu äidinkielenään 
pohjoissaamea. 

Kunnassa on kolme keskusta: Utsjo-
en kirkonkylä, josta länteen lähtevää 
tietä pääsee 43 km päässä sijaitsevaan 
Nuorgamiin ja itään päin mentäessä 
vastaan tulee 105 km päässä Karigas-
niemen kylä. Lisäksi kuntalaisia asuu 
muutaman talon kylissä hajallaan 5 372 
neliökilometrin kokoisella alueella. Uts-
joen kunta on pinta-alaltaan yli puolet 
vanhan läänijaon mukaisesta Uuden-
maan läänistä. 

K o t i p a l v e l u t  k a t t a v a t 
k o k o  k u n n a n  a l u e e n

Kotiin annettavia palveluja järjestetään 
kunnan joka kolkkaan. Yli 75-vuotiai-
ta Utsjoella on noin 140. Ikäihmisten 
määrällinen kasvu saavuttaa ennustei-
den mukaan huippunsa vuonna 2040, 
jolloin Utsjoella arvioidaan olevan noin 
320 yli 75-vuotiasta.

Vanhuspalveluiden keskeinen 
haaste on taata kattava asiakkaiden 

äidinkielellä annettavien palveluiden 
saatavuus. Kunnalla onkin jatkuva 
tarve rekrytoida sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisia, joilla suomenkie-
len lisäksi on vähintään saamenkielen 
suullinen taito. 

Tässä ei ole täysin onnistuttu ja esi-
merkiksi muistisairaiden hoidossa 
ainakin osa hoidosta tapahtuu suo-
menkielisenä, vaikka asiakas on äidin-
kieleltään saamenkielinen. Silloin kun 
myöhemmin opitut kielet unohtuvat ja 
jäljelle jää vain ensin osattu, on tärkeää, 
että jokaisessa kohtaamisessa on läsnä 
ainakin joku joka ymmärtää. Utsjoen 
kunnan palveluissa turvaudutaan tar-
vittaessa tulkin apuun, mutta se ei ole 
paras tapa kohdata asiakasta.

Laadukas saamelainen vanhustyö 
edellyttää kielitaidon lisäksi myös 
ymmärrystä saamelaisesta kulttuurista, 
aikakäsityksestä ja esimerkiksi siitä, mitä 
kahdeksan eri vuodenaikaa tarkoittavat 
saamelaisessa elämässä ja arjessa. Ruo-
katavat ja muut arjen tottumukset ovat 
tärkeitä seikkoja, kun halutaan vastata 
jokaisen henkilökohtaiseen kokemuk-
seen hyvästä elämästä. Saamelaisten 
oikeuksien toteutumista sosiaali- ja 
terveyspalveluissa valvova Samisoster ry 

toteuttaa Utsjoella vuosina 2013 – 2015 
Muihtohallat (muistutella) -hanketta, 
jossa luodaan työkalupakki vastaamaan 
saamelaisen muistisairaan hoidon tar-
peisiin. 

 Kielen ja kulttuurin osaaminen 
toteutuu varmasti parhaiten ihmisten 
omissa kodeissa. Kotona asumisen 
mahdollistamisessa on lähipiirin tuel-
la harvaan asutussa kunnassa erityinen 
merkitys. Utsjoella omaishoidon tuen 
piirissä on 28 % yli 75- vuotiaista, mikä 
on selvästi yli suositusten (6–7 %). Kun 
omassa kodissa ei enää voi asua, on 
vaihtoehtona muuttaminen avopalvelu-
keskukseen tai hoito terveyskeskuksen 
vuodeosastolla. 

Nabotreffiläisiä retkellä.


